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Co z tym węglem?
Komu uda się kupić?
Ile węgla i za ile?
Dla kogo rekompensaty?
Czy będą ograniczenia 
w dostawach ciepła i prądu?
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i Wypoczynku w Andrychowie 
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Numer zamknięto: 08.08.2022

Wydaje Rada Miejska w Andrychowie.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon 

Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opraco-
wania edytorskiego nadesłanych tekstów. Materiałów 

nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem. Redakcja nie odpowiada za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Mierzono wskaźnik zaangażowania wyliczany procentowo na podsta-
wie ogólnej liczby budynków jednorodzinnych w gminie do liczby wnio-
sków o wymianę kotłów. Dane dotyczą okresu od 1 kwietnia 2021 r. do 
31 marca br. Dla andrychowskiej gminy wskaźnik ten wynosi 3,87 proc. 
(mamy ogółem 8054 budynki, a złożonych wniosków w tym czasie to 
312). To oznacza, że nasz samorząd znalazł się z tym wysokim współ-
czynnikiem wśród zakwalifikowanych do dofinansowania w wysokości 
25 600 złotych. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
Ewy Rohde-Trojan, wspomniane środki finansowe będą przeznaczone 
na promocję wymiany kotłów w naszej gminie. W rankingu programu 
„Czyste Powietrze” bierze udział ponad dwa tysiące gmin, z czego 625 
spełniło kryteria do wyróżnienia i dodatkowych pieniędzy.
Od stycznia 2021 roku gmina Andrychów bierze udział w tym ogólno-
polskim programie. Dzięki temu właściciele, współwłaściciele domów 
jednorodzinnych lub mieszkań w budownictwie wielorodzinnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą starać się o dofinansowanie 
do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na urządzenia 
nowszej generacji. W ramach tego programu można liczyć również 
na zastrzyk finansowy przy termomodernizacji budynków. Jak in-
formuje ekodoradca w Urzędzie Miejskim Paulina Mrzygłód, w 2021 
r. mieszkańcy naszej gminy złożyli 185 wniosków na łączna kwotę 
2 mln 870 tys. zł. Natomiast w bieżącym roku, do tej pory, wpłynęły 
82 wnioski opiewających na sumę 1 mln 600 tys. zł. -Zainteresowanie 
tym programem jest bardzo duże – mówi Paulina Mrzygłód. - Dofinanso-
waniu podlegają wszystkie źródła oprócz kotłów węglowych, nawet tych naj-
lepszych. Ograniczenia dotyczą też pieców peletowych. O dofinansowanie do 

nich mogą wnioskować właściciele budynków, które nie są podłączone do sieci 
gazowej. Obowiązują trzy kwoty dofinansowania uzależnione od do-
chodów wnioskujących. Przykładowo, gdy dochód roczny nie prze-
kracza 100 tys. złotych i zainteresowana osoba chce wymienić źródło 
ciepła, dokonać termomodernizacji (np. wymiany stolarki okiennej) 
i zainstalować panele fotowoltaiczne, to może się starać maksymalnie 
o 25 tysięcy złotych.
Wnioski można składać cały czas – nabór jest ciągły. Wedle informacji 
Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wnioski można składać aż do końca 2026 roku, chyba że wcześniej zo-
staną wyczerpane środki finansowe. Na razie ich jednak nie brakuje. 
- Mieszkaniec składa wniosek o udzielenie dofinansowania, następnie otrzy-
muje umowę i jeśli już zainteresowany inwestycję wykonał, to pomagamy mu 
wypełnić wniosek o płatność – dodaje Paulina Mrzygłód. - Potem czeka się 
na zwrot przez około siedem miesięcy.

jd

„Czyste Powietrze”: Andrychów wysoko w rankingu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował roczny ranking gmin w programie 
„Czyste Powietrze”. Gmina Andrychów znalazła się w grupie samorządów, które dzięki wysokim wskaźnikom 
otrzymają dodatkowe pieniądze.

Zarząd Województwa Małopolskiego proponuje przesunięcie o rok niektórych zapisów uchwały antysmogowej. 
Aktualnie trwają konsultacje społeczne w sprawie jej zmiany dla małopolski w zakresie przesunięcia terminu 
mówiącego o obowiązku wymiany pozaklasowych kotłów węglowych oraz kominków i miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe o sprawności poniżej 80%.

Zakaz używania „kopciuchów” przesunięty o rok? Trwają konsultacje

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 
do 23 sierpnia 2022 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: 
www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: 
Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do 
protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.
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Burmistrz Tomasz Żak 2 sierpnia był gościem porannej audycji Radia Andrychów - „Rozmowy dnia”. Głównym 
tematem audycji był kryzys energetyczny w kraju oraz odpowiedź na niego w postaci planów budowy zakładu 
zgazowania odpadów przy ulicy Biała Droga.

Energetyczna teraźniejszość i przyszłość 
Andrychowa

Energetyczny kryzys
Rozmowa rozpoczęła się od omówienia za-
grożeń związanych z sezonem grzewczym 
i komunikatem wydanym w tym zakresie 
przez wojewodę małopolskiego. Ten ostrzega 
przed możliwością ograniczenia w dostawach 
prądu i energii cieplnej. Tomasz Żak uznał, 
że nie są to dobre wiadomości. - Nie jest łatwo 
pozyskać węgiel gatunku potrzebnego dla Andry-
chowskiej Elektrociepłowni (AEC) – mówił To-
masz Żak. - Próbujemy rozwiązać ten problem 
i jestem dobrej myśli. Obecna sytuacja na rynku 
energetycznym powoduje, że zakłady ener-
getyczne zajmujące się produkcją i przesyłem 
ciepła co 3 miesiące występują do Urzędu Re-
gulacji Energetyki o zmiany taryf.

Ku uniezależnieniu…
Gość w studiu przypomniał, że on i władze 
miasta od półtora roku zajmują się alternatyw-
nymi źródłami energii. Chodzi o zgazowanie 
odpadów komunalnych. Z tym wiązały się 
też poprzednie jak i ostatnie wyjazdy zagra-
niczne. Poznawano kilka różnych technologii. 
Docelowo chodzi o uniezależnienie się od do-
stawców zewnętrznych i pozyskiwanie gazu 
najwyższej jakości, a przy okazji także innych 
źródeł energii. Jak podkreślił Tomasz Żak to 
nie są zakłady utylizacji czy spalarnie, a insta-
lacje termicznego przekształcania paliwa alter-

natywnego (podobnego do wykorzystywane-
go w cementowniach) w gaz. To najczystsza 
technologia. Co więcej, do Andrychowa nie 
będą dowożone i składowane odpady, a je-
dynie wytworzone z nich półprodukty. Przez 
całą dobę, jak zapewnił nasz rozmówca, przy-
jeżdżałoby 5 samochodów dostawczych do 
instalacji zgazowania. Rocznie z 30 tysięcy ton 
takiego paliwa można wyprodukować 10 mln 
sześciennych gazu. Beneficjentami tego roz-
wiązania mają być mieszkańcy. Dzięki temu 
ceny za ciepło czy wywóz śmieci nie trzeba by 
było podwyższać przez dziesięć lat.

Skąd pieniądze?
Istnieje duża szansa pozyskania środków 
finansowych na budowę takiego zakładu 
zgazowania odpadów. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie ogłosił stosowny konkurs na 
finansowanie tego typu instalacji. Burmistrz 
przypomniał, że półtora roku temu gościł 
w Andrychowie wiceminister klimatu Ire-
neusz Zyska i zadeklarował pomoc, jeśli 
władze miasta uporają się z wyborem tech-
nologii i dokumentacją. W konkursie można 
liczyć na fundusze w postaci dotacji (50 proc.) 
i niskooprocentowanej pożyczki (też 50 proc.) 
z NFOŚiGW. Ponadto uruchomione będą 
środki finansowe z Funduszu na rzecz Spra-

wiedliwej Transformacji. Władze miasta zło-
żyły już tam wniosek na 260 mln zł. Obecnie 
wszystko jest na etapie wyboru systemu po-
między technologiami brytyjską, szwajcarską 
i amerykańską. Burmistrz powołał specjalne 
„ciało” ekspertów, które zaproponuje najko-
rzystniejsze rozwiązanie dla Andrychowa.

Ważny głos mieszkańców gminy
Następnym krokiem będą spotkania z mini-
strem klimatu i prezesem NFOŚiGW. Przy 
Białej Drodze, jak przypomniał burmistrz 
powstanie nowa Andrychowska Elektro-
ciepłownia i wspomniana instalacja zgazo-
wania odpadów. Jak akcentował Tomasz 
Żak, będzie to obiekt bezemisyjny, oparty na 
układzie zamkniętym. Co ciekawe, podobne 
technologie były już znane w okresie przed-
wojennym (Holz-Gaz). Burmistrz zadeklaro-
wał, iż obiekt zgazowania odpadów powsta-
nie jedynie, jeśli będzie zgoda mieszkańców 
gminy. Jeżeli tak się stanie, to w 2024 r. obiekt 
wraz z elektrociepłownią staną się rzeczywi-
stością.

Pełną treść rozmowy można wysłuchać na 
radioandrychow.pl

Oprac. jd

www.agrokucyk.pl 

604 580 616 | 530 740 323
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Niby-rekompensata dla przedsiębiorców

Prosząca o zachowanie anonimowości osoba 
z jednego ze składów węgla relacjonuje: - Naj-
pierw miało być tak, że klienci przyjdą kupić węgiel 
na składach po 996 złotych za tonę, a przedsiębior-
cy mieli dostawać rekompensatę do 1075 złotych. 
Tyle tylko, że jeżeli cena węgla wychodzi powyżej 
tej kwoty, to jak przedsiębiorca ma sprzedawać ten 
surowiec poniżej kosztów, które sam poniesie? To 
jest niewykonalne. Poza tym zwrot kosztów miał 
nastąpić dopiero po pół roku. 
Mało tego, jak podkreśla nasz rozmówca 
wcale nie było pewne, że handlujący otrzy-
mają całą sumę 1075 złotych, gdyż jeśli koszt 
wniosków z całej Polski przewyższy pulę 
środków finansowych zarezerwowanych 
na ten cel przez władze centralne, to różnica 
miała być przerzucona na barki przedsiębior-
ców. Ci, w związku z tym, nie zgodzili się na 
takie regulacje. - Nikt przecież, niezależnie jaką 
prowadzi działalność, nie będzie dopłacać z wła-
snej kieszeni – dodaje osoba ze składu węglo-
wego. - Chce się nas wrzucić do jednego worka 
z pośrednikami, że chcemy się wzbogacić i nie wia-
domo co jeszcze. Skutkiem jednak tej ustawy, 
która „żyła” przez kilkanaście dni było i to, 
że węgla nie brakowało, gdyż klienci czekali 
na obniżenie cen. Na placu, który odwiedzili-
śmy były wtedy różne odmiany tego czarne-
go surowca. Co bardziej przezorni, mniej ufni 
w regulacje rządowe, kupowali wtedy jednak 
węgiel, który w zależności od rodzaju koszto-
wał 1500 – 2200 zł za tonę. 

Trzy tysiące dopłaty...

Rząd zaczął ostatnio lansować system dopłat 
dla każdego gospodarstwa, które posiada 
kocioł czy piec węglowy. Jednym z argu-
mentów było to, że przedsiębiorcy nie są 
skłonni do współpracy. Niezależnie czy ktoś 
jest biedny czy bogaty może dostać 3000 zło-
tych. Dokładne reguły poznamy, gdy projekt 
ustawy przebrnie przez wszystkie szczeble 
legislacyjne. Obecnie (artykuł powstawał 29 
lipca) składy świecą pustkami. - Nie mamy 
dostaw węgla praktycznie od 9 czerwca – infor-
muje nasz rozmówca. - Nie mamy go nawet 
gdzie kupić. Zawsze na składzie mieliśmy mniej 
więcej 150 – 200 ton węgla, teraz nie mamy nic. 
28 lipca sprzedało się ostatnich kilka ton kostki. 
Nadzieją, swoistym światełkiem w tunelu 
dla niektórych firm prowadzących składy 
węglowe była propozycja Polskiej Grupy 
Górniczej (PGG), aby przystąpić do tej firmy 

na zasadach swoistego oddziału. Jeden z an-
drychowskich składów zdecydował się na 
ten wariant, wysłał stosowne dokumenty i od 
trzech miesięcy nie otrzymał odpowiedzi. 
Nie pomógł dodatkowy mail do PGG.

Import nie pomoże

Zdaniem naszego rozmówcy, fachowca wy-
wodzącego się z górniczej rodziny, rządowe 
próby zastąpienia rosyjskiego węgla, objęte-
go embargiem, importem z innych kierun-
ków nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. 
- Węgiel nie przypłynie w ciągu tygodnia – sły-
szymy od zarządzającego składowiskiem 
w gminie Andrychów. -To są kontrakty kilku 
- kilkunastomiesięczne. Podpisywanie umowy 
dziś będzie skutkować dostarczeniem tego węgla 
w przyszłym roku. Nasze porty zresztą nie są 
przygotowane na przyjęcie nagle 10 milionów ton 
węgla, podczas gdy do tej pory rocznie przełado-
wywano 5 milionów ton. A mamy już koniec lipca 
początek lipca. Na tym nie koniec. Jak podkre-
śla nasz rozmówca, węgiel importowany np. 
z Kolumbii to tak zwany niesort. Trzeba go 
zatem jeszcze posortować na frakcję np. orze-

cha, kostki, miału czy ekogroszku. Do każ-
dego trzeba wyrobić potem certyfikaty, żeby 
można było sprzedawać. To są kolejne koszty 
i czas. A potem jeszcze transport w różne za-
kątki kraju. - Jeżeli węgiel w porcie kosztuje śred-
nio 2000 zł za tonę netto, to ile będzie kosztował tu 
u nas na miejscu? – pada uzasadnione pytanie 
na składowisku.
Wizyta na składowisku nie kończy się więc 
w dobrych nastrojach!

Jak dowiedzieliśmy się od insp. Elżbiety Kar-
bowiak z Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, w naszej gminie (stan na 1 
lipca), w 4297 tak zwanych punktach adre-
sowych znajdują się kotły węglowe w róż-
nych postaciach tj. klasycznych kotłów, ko-
minków, kóz, pieców kaflowych lub kuchni 
węglowych. W niektórych nieruchomościach 
są to jedyne takie urządzenia, a w innych 
współwystępują z innymi źródłami (np. na 
gaz) ogrzewania budynku.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Co z tym węglem?
Odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie poszukiwaliśmy na jednym z placów węglowych w gminie Andrychów. 
I nie da się ukryć, że nie ma powodów do optymizmu. - Węgla w tym roku braknie – słyszymy na miejscu. - Rządzący 
nie chcą o tym powiedzieć oficjalnie, bo szukają co chwila jakiegoś wyjścia. Uchwalono ustawę, która potem ląduje w koszu, 
rodzą się nowe pomysły.
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Pięć dni wcześniej podpisano umowę na realizację inwestycji. Jak 
podkreśla burmistrz Tomasz Żak, z gminnej kasy na ten cel nie zo-
stanie wydana ani złotówka. Urząd Miejski jest jedynie inwestorem, 
natomiast inwestorem zastępczym wykładającym w całości pienią-
dze na budowę ronda jest spółka, do której należy pobliska Galeria 
Andrychów. Władzom miejskim udało się przekonać właścicieli 
wspomnianej galerii do takiego właśnie rozwiązania. Koszt przed-
sięwzięcia wynosi około 3,5 mln złotych. - Chcemy rozpocząć prace 
polegające na przebudowie skrzyżowania na rondo jak najszyb-
ciej tak, aby je ukończyć do końca tego roku – powiedział nam po 
podpisaniu umowy Grzegorz Herniczek z firmy zawiadującej galerią. 
Potwierdził to Franciszek Fryc właściciel spytkowickiej spółki Drog-
-Bud, wykonawcy zadania. 
Pierwszym elementem inwestycji było wycięcie drzew przy Białej 
Drodze, tuż przy przyszłym rondzie tak, aby mogli wejść drogowcy. 
Tuż przed przekazaniem placu budowy odbyła się lustracja terenu 
przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Staro-
stwa Powiatowego, właściciela Galerii Andrychów oraz wykonawcy 
tj. Firmy Fryc.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Rondo na Górnicy już powstaje, 
finisz w grudniu
Przyspieszenia nabrały sprawy budowy ronda koło no-
wej galerii u zbiegu ulic Krakowskiej i Białej Drogi. 18 lipca 
punktualnie o 13.00 przekazano wykonawcy plac budowy. 

Gmina Andrychów we wspomnianym czasie uzyskała z tytułu sprze-
daży „małpek” dochód w wysokości 356 601 złotych. Choć jesteśmy 
największą jednostką administracyjną powiatu wadowickiego, to jed-
nak pod względem spożycia alkoholu w małych opakowaniach prze-
bijają nas Wadowice. Gmina ta uzyskała dochód z „małpek” sięgający 
391 318 złotych, największy w regionie (powiaty suski, wadowicki 
i oświęcimski). Kasa Urzędu Gminy Wieprz została z kolei zasilona 
relatywnie niewielką kwotą 56 309 zł. Picia na wielką skalę nie ma też 
u sąsiadów w gminie Kęty, gdzie alkoholowe dochody z miniaturek 
wynoszą 208 753 zł

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Gmina Andrychów: 
Dochody z „małpek”

Samorządy gminne mają od niedawna obowiązek 
przesyłania sprawozdań dotyczących dochodów uzy-
skanych z opłat od napojów alkoholowych sprzedawa-
nych w opakowaniach do 300 ml. Chodzi o tak zwane 
„małpki”. Ministerstwo Finansów opublikowało dane za 
okres 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022.

Ponieważ jest to budynek należący do gminy Andrychów, to inwe-
storem był Urząd Miejski. Przedsięwzięcie kosztowało 814 tysięcy 
złotych brutto. Obejmowało nie tylko samą termomodernizację, ale 
również hydroizolację obiektu, a także m.in. remont schodów wej-
ściowych. W czasie realizacji przedsięwzięcia przychodnia cały czas 
przyjmowała pacjentów. Powstawały jedynie ograniczenia w parko-
waniu przed budynkiem. Dodajmy, iż wykonawcą była Firma Re-
montowo-Budowlana Tomasza Praciaka.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Medican” po termomodernizacji

Trwająca od połowy października ubiegłego roku ter-
momodernizacja przychodni „Medican” dobiegła końca. 
Obiekt przy ulicy Krakowskiej wygląda z zewnątrz jak nowy.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZYZNANIE 
I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LIPIEC 2022 (forma elektroniczna) SIERPIEŃ 
2022 (forma elektroniczna i forma papierowa) LISTOPAD 2022

WRZESIEŃ 2022-PAŹDZIERNIK 2022 GRUDZIEŃ 2022

LISTOPAD 2022-GRUDZIEŃ 2022 LUTY 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZYZNANIE I WYPŁATA ŚWIAD-
CZEŃ

LIPIEC 2022 (forma elektroniczna) SIERPIEŃ 
2022 (forma elektroniczna i forma papierowa) PAŹDZIERNIK 2022

WRZESIEŃ 2022 LISTOPAD 2022

PAŹDZIERNIK 2022 GRUDZIEŃ 2022

LISTOPAD 2022 STYCZEŃ 2023

GRUDZIEŃ 2022 LUTY 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie /Dział Świadczeń dla 
Rodziny/informuje, że od 1 lipca 2022 r.  można składać drogą elektro-
niczną wnioski o ustalenie prawa do:
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- funduszu alimentacyjnego
Od 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w formie papierowej. 
Ośrodek Pomocy Społecznej rekomenduje składanie wniosków dro-
gą elektroniczną. Terminy składania wniosków i ich realizacji znaj-
dziecie poniżej.

OPS w Andrychowie informuje

Źródło: OPS w Andrychowie
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Do tej pory, od 2013 r. uczestnicy biegu wsparli akcję w kwocie ponad 162 
tys. złotych. Biegaliśmy dla: Wiktora, Alana, Antosi i Jasia, Tomka, Oliwie-
ra, Bartusia, Karolinki, Marcelinki i Wiktorka. Co roku do akcji włączają się 
znane osoby, m.in. Julia Kamińska, Jacek Ratusznik, Grzegorz Fijałek czy 
Łukasz Świrk, organizowane są również mecze charytatywne. W 2016 r. 
z okazji biegu w Parku Miejskim stanęła rzeźba Zbója, autorstwa Jana Zie-
lińskiego. W tym roku pobiegniemy dla Oliwiera z Wadowic, u które-
go zdiagnozowano SMA1 – śmiertelną chorobę, która krok po kroku 

osłabia mięśnie, doprowadzając do najgorszego. Już dziś możesz po-
móc wspierając zbiórkę na siepomaga.pl/oliwier-sma
Szczegóły tegorocznej edycji Biegu znajdziecie we wrześniowym wy-
daniu Nowin Andrychowskich oraz na portalu radioandrychow.pl

Oprac. p, źródło: MOSKiT

Jubileuszowy Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki
już we wrześniu
18 września 2022 r. odbędzie się X Bieg Po Serce Zbója 
Spod Złotej Górki organizowany przez Miejski Ośrodek 
Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie we współ-
pracy z Fundacją „Promyczek”. To impreza charyta-
tywno-rekreacyjna, podczas której zbierane są środki 
na pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy 
i okolic. Uczestnicy biegają, jeżdżą, spacerują, a nawet 
pływają aby wesprzeć zbiórkę.

Szkoły biorące udział w takim projekcie otrzymują mierniki do oznacza-
nia jakości powietrza. Dane pozyskane poprzez te urządzenia trafiają do 
internetu oraz prezentowane są na wyświetlaczach w szkole. Nauczy-
ciele i uczniowie mogą też prowadzić własne badania. - Najważniejszym 
celem projektu jest edukacja dzieci i młodziezy, rodziców oraz dostarczenie na-
rzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza ze 
szczególnym uwzględnieniem smogu… – czytamy na stronie internetowej 
poświęconej programowi. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem 
sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji. A szkołami z naszego regionu, któ-
re wezmą udział w projekcie są: Zespół Szkół nr 2 im. Świętej Królowej 
Jadwigi w Andrychowie, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity 
w Wadowicach i Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach.

jd

Szkoły w antysmogowej edukacji

Trzy szkoły z powiatu wadowickiego, w tym jedna z An-
drychowa, wezmą udział w projekcie „Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa”. To program realizowany przez Pań-
stwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Pol-
skim Alarmem Smogowym.

Stało się to na zebrach znajdujących się w pobliżu placu Mickiewicza. 
Poszkodowany, 65-letni andrychowianin, był przytomny. Natych-
miast pojawiły się na miejscu ambulans pogotowia ratunkowego oraz 
policja. Udzielono mężczyźnie pierwszej pomocy, ale wymagał ho-
spitalizacji. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą znane dopiero 
po zbadaniu sprawy przez policję. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 
kierowca pojazdu dostawczego nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Pieszy potrącony na Krakowskiej

29 lipca kilkanaście minut przed dziewiątą doszło do 
wypadku drogowego na ulicy Krakowskiej. Na pasach 
dla pieszych samochód dostawczy potrącił pieszego. 

Słuchaj nas codziennie!
Wiadomości Radia Andrychów od poni do pt. od godziny 8.00.

Możemy pomóc na kilka sposobów:
1. Wpłacamy pieniądze na konto zbiórki klikając w link www.siepomaga.pl/biegamydlaOliwiera
2. Startujemy w biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki. Uczestnicy biegu opłacają wpisowe, które Organizatorzy w całości przekazują na cel 
biegu.
3. Podczas biegu na Placu Mickiewicza odbywać się będą kiermasze oraz zbiórki do puszek. Zebrana kwota również trafi do Zbójowej Skar-
bonki www.siepomaga.pl/biegamydlaOliwiera
4. Udostepniamy i dołączamy do wydarzenia na Facebooku, dzięki temu o akcji dowie się więcej osób.
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Na Górnicy i na Batorego
Na początek udali się na Górnicę, gdzie powstaje kilka inwestycji 
nieopodal nowej galerii. Przypomnieli zatem o rozpoczęciu budowy 
łącznika między ulicami Krakowską a Przemysłową, przebudowie 
skrzyżowania na rondo u zbiegu z ulicą Biała Droga, remoncie Stre-
fowej i zbliżającej się modernizacji ulicy Batorego. Rozmach inwesty-
cyjny w zachodniej części miasta, jak podkreślał Szymon Wnęczak, 
będzie miał wpływ na utrudnienia w ruchu pojazdów. - Jeśli chcemy 
mieć dobrą komunikację i możliwość obsługi terenów inwestycyjnych, które 
są tam przygotowywane, to niestety trzeba przeżyć ten trudny czas – mówił 
kierownik. - A wszystko po to, żeby mieć potem spokój na wiele, wiele lat. 

Nierzetelny wykonawca
Nie unikano tematów trudnych. Jednym z nich jest przebudowa strefy 
ekonomicznej i zwłaszcza zabezpieczenie tego terenu. Gość w studiu 
poinformował, że inwestycja jest kontynuowana i naprawiana. - Przy-
darzyła nam się sytuacja, to już mogę powiedzieć, że trafiliśmy na nierzetel-
nego wykonawcę, który ewidentnie zastosował nie takie materiały, jakie powi-
nien – stwierdził nasz rozmówca. - To była główna przyczyna w postaci 
zaistnienia problemów z murem oporowym. Wspomniany mur miał za-
bezpieczać tereny zarezerwowane na inwestycje. Tymczasem wyko-
nawca, niezgodnie z procedurami, założył „kartę osuwiskową”, choć 
o żadnym osuwisku mowy być nie może. Kierownik zapowiedział, 
że po zakończeniu prac naprawczych władze miasta będą wszczynać 
w tej sprawie stosowne postępowanie. Stan do którego doprowadził 
wykonawca komplikuje bowiem powstawanie obiektów w sytuacji, 
gdy obszar ten objęty jest dofinansowaniem ze środków Unii Europej-
skiej. Urząd Miejski musi spełnić wszystkie wymagania unijne zawar-
te w projekcie. Prace naprawcze trwają. Nowy wykonawca zrealizo-
wał już pierwszą część, newralgiczną, pod ziemią. To między innymi 
wwierconych, zbrojonych 160 pali na głębokość do 10 metrów i do 
tego dochodzi jeszcze czterdzieści tzw. gwoździ o długości 18 metrów 
każdy. A wszystko po to, by zlikwidować naruszenie struktury ziemi 
spowodowane poprzednimi robotami. Obecnie trwa tworzenie syste-
mu odwodnienia. Całość naprawczej inwestycji powinna być gotowa 
najpóźniej do końca roku, ale jest nadzieja na wcześniejszy termin – 
wrzesień, październik. Nie da się ukryć, że w związku z sytuacją na 
świecie nowy wykonawca miał kłopoty z kupnem materiałów (np. 
stali). Gdy naprawa będzie ukończona i policzone koszty, na drodze 
sądowej, cywilnej władze miasta będą dochodzić do pokrycia nakła-
dów finansowych od poprzedniego wykonawcy.

Batorego przed przebudową, przetarg na Lenartowicza
Ulica Batorego czyli Droga Wojewódzka nr 781 będzie wkrótce mo-
dernizowana. Najpierw na odcinku od mostu do ronda z Przemy-
słową, a potem w kierunku Wieprza. Inwestorem jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie. Remont będzie kompleksowy, na całej 
szerokości. Istniejąca nawierzchnia będzie sfrezowana, zaplanowano 
wykonanie solidnej podbudowy z dodatkami cementowymi potrzeb-
nymi do stabilizacji. - I tu mamy problem – informował Szymon Wnę-
czak. -Po tej stabilizacji droga nie powinna być obciążona ruchem pojazdów 
przez minimum siedem dni. Chodzi o związanie cementu. Wykonawca zasta-
nawia się, jak spowodować, by tych utrudnień było jak najmniej, zwłaszcza 
dla firm, które się tam znajdują czy mieszkańców z tej części miasta. Dla wy-
konawcy optymalne by było zamknięcie Batorego na dwa, trzy tygo-
dnie i zrealizowanie inwestycji, ale potrzebny będzie kompromis. Na 
razie jeszcze nie ma zatwierdzonej koncepcji ruchu podczas trwania 
przedsięwzięcia.

Inwestorem modernizacji ulicy Lenartowicza jest Starostwo Powiatowe, 
choć w powstaniu projektu partycypował także samorząd Andrychowa. 
Władze powiatowe ogłosiły przetarg, który ma wyłonić wykonawcę. 
Tymczasem w tym rejonie Osiedla powstaje plac zabaw realizowany 
przez Urząd Miejski. Będzie gotowy za dwa, trzy tygodnie.

Co ze Stawem Anteckiego i Pańską Górą?
Inwestycja ta, jak przekonywał podczas audycji kierownik Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego, jest w trakcie realiza-
cji. - Sytuacja jest podobna do tej jak w strefie – mówił Szymon Wnęczak 
- Rozstaliśmy się z pierwotnym wykonawcą. Ogłosiliśmy przetarg związany 
z pierwszym etapem obejmującym budowę ciągów pieszo-rowerowych i ście-
żek górskich na Pańskiej Górze. Odbyły się już wizje lokalne z potencjal-
nymi wykonawcami. Niebawem będzie ogłoszony też przetarg na 
kontynuację prac przy Stawie Anteckiego. Całość w systemie zapro-
jektuj i zbuduj.
Na koniec audycji krótko wspomniano o innych inwestycjach: rewita-
lizacji Olszyn, rozbudowy remizy w Targanicach Dolnych i zagórnic-
kim torze rolkowym.

Oprac. jd Fot. Jacek Dyrlaga, Robert Fraś

Z kierownikiem na „Wycieczce po inwestycjach”
W Radiu Andrychów gościł 20 lipca, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Szymon Wnęczak. Wraz z na-
szym kolegą redakcyjnym Robertem Frasiem zabrali słuchaczy na, jak to określili, „Wycieczkę po inwestycjach 
w gminie Andrychów”.  O czym opowiedzieli? Przyczytajcie poniżej.
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Jak dowiedzieliśmy się od Szymona Wnęczaka, kierownika w Wydziału Inwestycji i Drogo-
wnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, władze gminy rozpoczęły starania o wytyczenie 
przejścia. Powstały już nawet maszty oświetleniowe, są obniżone progi umożliwiające wy-
godne przemieszczanie się rodzicom z dziećmi w wózkach czy osobom niepełnosprawnym. 
Ulica Krakowska to jednak droga krajowa. Na razie więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad dokonuje pomiarów natężenia ruchu w tej części miasta. Po ich zakończeniu trze-
ba będzie przygotować nowy projekt organizacji ruchu na tym odcinku Krakowskiej. Na tym 
nie koniec. Należy bowiem przeprowadzić jeszcze uzgodnienia m.in. z policją. Dopiero wtedy, 
gdy wszystko przebiegnie pomyślnie, to będzie można wymalować pasy. Urząd Miejski chce, 
aby wykonał je właściciel galerii, gdyż to w jego interesie są ułatwienia dla klientów. Prawdo-
podobnie przejście powstanie tuż po wakacjach, ale to tylko wstępny, niezobowiązujący niko-
go termin. Pasy dla pieszych powstaną również w sąsiedztwie planowanego ronda u zbiegu 
Krakowskiej i Białej Drogi.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Górnica: Kiedy pasy do galerii?
Mieszkańcy andrychowskiej Górnicy dopytują o przejście dla pieszych 
przez ulicę Krakowską w kierunku nowej galerii handlowej. Brak zebr po-
woduje, że w okolicach skrzyżowania z Grunwaldzką, gdzie wiele osób 
przechodzi albo nawet przebiega na drugą stronę, jest niebezpiecznie. 

Jak informuje dyrektor Biura Burmistrza 
Agnieszka Gierszewska, przy użyciu tego 
urządzenia można uiścić podatki albo na 
przykład opłaty za wywóz śmieci czy re-
jestracyjne. Transakcje odbywają się przy 
użyciu kart płatniczych. - Urządzenie przysto-
sowane jest do obsługi osób niepełnosprawnych 
z ograniczoną funkcją ruchową, poruszających 
się na wózkach inwalidzkich oraz osób niedowi-
dzących – mówi Agnieszka Gierszewska. Jak 
zauważyliśmy na miejscu, osoby chcące sko-
rzystać z „maszyny” mogą liczyć na pomoc 
pracownika Urzędu Miejskiego. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Poręczny opłatomat 
w magistracie

W Urzędzie Miejskim w Andrycho-
wie działa urządzenie, które może 
być przydatne dla osób dokonują-
cych opłat lokalnych. To znajdujący 
się na parterze, w sąsiedztwie Biura 
Obsługi Klienta oraz kas, opłatomat.

Wielbiciele literatury pisanej będą mogli po-
dyskutować o książkach w każdy ostatni 
czwartek miesiąca o godz. 16.30 w Czytelni 
MBP. Spotkania są bezpłatne. Zapraszamy! 
W planach biblioteki są również spotkania 
autorskie, o których będziemy informować 
na bieżąco na naszym portalu radioandry-
chow.pl

p

DKK powraca
Po wakacyjnej przerwie powracają 
spotkania w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki organizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w An-
drychowie. 

Prezentacja obiektu odbyła się w so-
botę, 16 lipca podczas pikniku ro-
dzinnego zorganizowanego przez 
miejscowe Stowarzyszenie „Dajmy 
Dzieciom Radość”. Montaż urzą-
dzeń, które dotarły do Sułkowic ty-
dzień wcześniej, odbył się sprawnie, 
a wykonawcą było przedsiębiorstwo 
Lurka z Makowa Podhalańskiego. 
Przypomnijmy, iż koszt inwestycji 
to 139,8 tysiąca złotych, na co Urząd 
Miejski pozyskał dotację w wysoko-
ści ponad 94 tys. zł z Europejskiego 
Funduszu Rolnego. Flowparki, to 
obiekty z zestawami urządzeń np. 
drabinek, drążków czy poręczy, na 
których można prowadzić ćwicze-
nia siłowe i sprawnościowe.

jd  Fot. Anna Piotrowska

Sułkowicki flowpark zaprezentowany
Sułkowice-Łęg i przy okazji cała gmina Andrychów wzbogaciły się o miej-
sce przeznaczone do urozmaiconych treningów. To flowpark...
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REKLAMA

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzysze-
nie Promocji Kolarstwa PRO ROWE z Dąbro-
wy Górniczej.  Rejestracja uczestnika w cyklu 
Bike Atelier MTB Maraton 2022 może być 
dokonana drogą internetową lub osobiście 
w Biurze Zawodów. Podczas każdej edycji 
Bike Atelier MTB Maratonu 2022 będą wyty-
czone cztery podstawowe dystanse: PRO (45 
– 75 km), HOBBY (25 – 45 km), FAMILY (10 
– 25 km) oraz MINI (10 – 25 km). Regulamin 
wydarzenia dostepny na bikeateliermaraton.
pl/regulamin

Oprac. p

Bike Atelier MTB 
Maraton 2022
11 września w Czarnym Groniu w Rzykach 
odbędą się zawody kolarskie Bike Atelier 
MTB Maraton 2022. To impreza sporto-
wa mająca na celu rozwój idei marato-
nów MTB na terenie południowej Polski, 
promocję turystyki rowerowej jako formy 
zdrowego spędzania czasu oraz promo-
wanie regionalnych tras turystycznych.

Pańska Góra wyglądała w lipcu jeszcze jako tako, ale były miejsca z porzuconymi butelkami, 
kartonami i puszkami. Jedno z nich prezentujemy na zdjęciu. Zostało już uprzątnięte, jak in-
formuje komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz przez pracowników interwencyjnych. 
Natomiast jeszcze gorsza sytuacja niż na Pańskiej panowała w połowie lipca nad Wieprzówką 
i w samej rzece powyżej Olszyn. Tam, zwłaszcza przy progach wodnych, w ciągu paru dni 
strażnicy miejscy zebrali aż dwadzieścia worków odpadów!

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Śmiecimy na Pańskiej Górze, 
śmiecimy nad wodą...

Niestety, jak się okazuje wakacje, to czas śmiecenia. Widać to najbardziej 
w rewirach wybieranych na biesiady pod chmurką.

Powodem takiej decyzji, jak wyjaśnia Marcin 
Putyra, dyrektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, jest 
inflacja i galopujące koszty opłat za energię 
cieplną i elektryczną.  Do tego dochodzą 
wzrosty cen chemii basenowej. Natomiast 
nie wzrosły na pływalni opłaty za wynajem 
torów, udział w zajęciach czy też za pobyty 
w strefie saun. Do tej pory bilet wejściowy 
kosztował od 10 do 13 złotych w zależności 
od dnia i pory dnia. Za ulgowy z kolei trzeba 
było zapłacić odpowiednio 8 – 9 zł. Teraz do 
tych kwot trzeba dodać wspomniane 2 złote.
Od września na andrychowskiej pływalni bę-
dzie można znowu korzystać z zajęć zorga-
nizowanych stałych (m.in. aquafitness, aqu-
aaerobic, aquajogging, zumba).

jd

Wstęp na krytą pływalnię nieco droższy
Musimy więcej zapłacić za ceny biletów idąc na andrychowski basen kryty 
przy ul. Włókniarzy. Od 1 sierpnia ceny wzrosły nieznacznie, bo o 2 złote. 

Jak co roku w sierpniu nasza plane-
ta będzie się przebijać przez chmu-
rę kosmicznej materii pozostawio-
nej przez kometę Swift-Tuttle, co 
na nocnym niebie wywoła zjawisko 
deszczu meteorów określanych jako 
rój Perseidów lub łez św. Wawrzyńca.

Wspólna obserwacja 
nieba nocą

Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych i Ob-
serwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-
-Bolęcinie zaprasza w sobotę, 13 sierpnia od 
godziny 20.00, na Plac Mickiewicza w Andry-
chowie, aby wspólnie obserwować to zjawisko. 

ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
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Pojawiły się kolejne ławki, stoliki oraz ławy dla korzystających z ogniska. 
Ponadto powstał nowy fragment ogrodzenia. Jak dowiedzieliśmy się 
od Kazimierza Niemczyka, prezesa Oddziału Zakładowego PTTK 
przy AZPB „Andropol”, prace wykonano  w całości w czynie społecz-
nym, przez członków Klubu Turystyki Górskiej „Limba” należącego 
do tego andrychowskiego oddziału PTTK. To kontynuacja robót z po-
przedniego roku, gdy odnowiono stoliki i ławy. - Cieszymy się, że osoby, 
które tu przychodzą mogą sobie wygodnie usiąść przed chatką i upiec kiełbaski 
– mówi prezes. W samym, starym obiekcie niewiele można zmieniać 
czy remontować, gdyż jest to budynek zabytkowy. Kiedyś był gajów-
ką Nadleśnictwa Andrychów. - W środku wymaga choćby wymalowa-
nia – stwierdza wiceprezes Krzysztof Kurzyniec. - No, ale na to trzeba 
funduszy, których nam brakuje. Nie prowadzimy działalności dochodowej. 
Chatka jest czynna w okresie maj – październik, w soboty od godz. 
10.00 do niedzieli do godz. 17.00. Niemniej jednak chcący skorzystać 
z noclegów w innych dniach mogą kontaktować się z prezesem pod 
tel. nr 608 030 814. Nocleg kosztuje 30 zł od osoby. Natomiast na teren 
przy chatce można wejść zawsze, także rozpalić ognisko.
W oddziale trwają przygotowania do wznowienia imprez cyklicz-
nych czyli rajdów – zimowego i wiosennego, może też uda się zor-
ganizować Dzień Papieski przy schronisku „Leskowiec”. Natomiast 

zdołano zorganizować (na razie jeszcze zdalnie) tradycyjny konkurs 
dla uczniów z naszej gminy „Znam Gminę Andrychów”. Jesienią bę-
dzie przeprowadzony podobny, tyle że dla młodzieży szkół ponad-
podstawowych powiatu wadowickiego „Znam Powiat Wadowicki”.
Tymczasem w styczniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Klubu Turystyki Górskiej „Limba”. Zarząd nowej kadencji two-
rzą: Kazimierz Niemczyk (prezes), Krzysztof Kurzyniec (I wicepre-
zes), Marcin Walczak (II wiceprezes), Marta Kuźma (skarbnik) i Ewa 
Woch (sekretarz). Jeszcze na sierpień zaplanowano zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy całego Oddziału Zakładowego PTTK. Kadencja 
zarządu upłynęła wprawdzie już w ubiegłym roku, ale decyzją władz 
centralnych PTTK ze względu na pandemię została wydłużona. Do 
oddziału należy obecnie 30 członków płacących składki. Ostatnio dru-
ki deklaracji wstąpienia do PTTK pobrało kilkanaście osób.
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” SA ma swoją sie-
dzibę przy ulicy Krakowskiej 83 P, w budynku starej tkalni. Dyżury 
pełnione są tutaj w poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00. Mieści się tu 
również punkt weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT), 
można skorzystać z porad doświadczonych przewodników i przo-
downików turystyki górskiej.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Petetekowcy z oddziału przy Andropolu działają

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” zapomina pomału o covidzie i przystępuje do aktywniejszej 
działalności, której zresztą całkowicie nigdy nie poniechał. A najwięcej dokonań, i to gołym okiem, widać przy 
chatce na Trzonce.

Przed chatką na Trzonce pojawiły się nowe stoliki i ławy. Ławki są też przy placu przeznaczonym na ognisko.

Dotyczy: składania wniosków do projektu budżetu na 2023 rok
W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projek-
tu budżetu Gminy Andrychów  na 2023 rok zapraszamy do czynnego 
udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu pro-
jektu budżetu.
Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą skła-
dać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych.
Termin składania wniosków – do 30 września 2022 roku

Wnioski należy składać  na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie, ul. Rynek 16.
Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do opraco-
wania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich obowiązko-
wego ujęcia w projekcie budżetu.

Tomasz Żak
Burmistrz Andrychowa

KOMUNIKAT BURMISTRZA ANDRYCHOWA
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Nowa prezes UTW gościła w naszej redakcji. Zapytaliśmy ją o pla-
ny. - Studenci są na wakacjach, a Zarząd przygotowuje program na nowy 
rok akademicki, który jak zawsze rozpocznie się w październiku. – mówiła 
Barbara Lachendro-Kruczała. - Szczególnie poszukujemy wykładowców. 
Wybór tematyki będzie adekwatny do zainteresowań słuchaczy, któ-
rzy swoje preferencje przedstawili w ankietach. Okazuje się, że naj-
większą popularnością cieszą się medycyna, historia i literatura. Wy-
kładowcy będą zarówno z naszego terenu jak i przyjezdni. Podjęto już 
rozmowy z Uniwersytetem Jagiellońskim. UTW chce także zaprosić 
naukowców z Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni. Pani pre-
zes wspomniała także o podróżnikach jako ważnych osobach wzbu-
dzających duże zainteresowanie w gronie UTW. Jedną z prelegentek 
ma być przedstawicielka Muzeum Auschwitz, będzie również biolog 
z UJ i historyk z wadowickiego muzeum.
Barbara Lachendro-Kruczała liczy na wzrost frekwencji podczas za-
jęć. Niestety pandemia zrobiła swoje i na razie do UTW uczęszczało 
mniej osób niż przed covidem. Działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku to nie tylko wykłady, ale także na przykład wycieczki. Nie 
zabraknie ich podczas najbliższego roku akademickiego. Podobnie 
z zajęciami fitness, cotygodniowymi wyjściami w góry albo wizytami 
na basenach. Członkowie andrychowskiego UTW wezmą też udział 
w olimpiadach sportowych przeznaczonych dla seniorów.
- Zajmujemy się także działalnością w sferze kultury – informowała nowa 
prezes. - Mamy warsztaty poetyckie, które już od lat prowadzi pani Krysty-
na Korbut-Płonka. I robi to świetnie. Mamy warsztaty wokalne. Będziemy 
uruchamiać kurs komputerowy w podstawowym zakresie, aby starsze osoby 
oswoiły się z komputerami i smartfonami, żeby mogły sobie z tym radzić. Są 

też zajęcia malarskie prowadzone przez bardzo doświadczonego pana Jerzego 
Kozaka. Organizuje on wystawy, co jest jednym z fajnych elementów uczest-
nictwa w Uniwersytecie. Ponadto seniorzy z UTW oglądają gwiazdy, 
wyjeżdżając do obserwatorium astronomicznego przy szkole w Suł-
kowicach-Bolęcinie. Pewne zajęcia będą niespodzianką, dlatego Bar-
bara Lachendro-Kruczała o nich nie chciała mówić.
Nasza rozmówczyni podkreślała, iż przede wszystkim chodzi o to, 
by seniorzy wychodzili z domu, otwierali się na innych, nie pozosta-
wali sami, byli aktywni. Zapisy do UTW będą prowadzone w biurze 
w Banku Spółdzielczym we wtorki w godz. 10.00 – 12.00. A rozpoczną 
się po pierwszym czyli inauguracyjnym wykładzie. Członkami mogą 
zostać osoby od 50. roku życia.

jd

UTW z nowym prezesem
Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. Doszło do zmiany 
prezesa. W Zarządzie tego stowarzyszenia dochodziło do spięć. W oficjalnym komunikacie po zebraniu czyta-
my: - W dniu 29 czerwca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie na którym został wybrany nowy prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie – kol. Barbara Lachendro Kruczała, ponieważ dotychczasowy pre-
zes Zbigniew Lot złożył rezygnację z dotychczasowej funkcji. Dodajmy, iż Barbara Lachendro-Kruczała działała 
dotychczas w Zarządzie jako członek. 

To ważny trakt będący przedłużeniem 
andrychowskiej ulicy Tkackiej, łączący ją 
z roczyńską główną arterią czyli Bielską. Na 
parusetmetrowym odcinku udało się prze-
prowadzić remont. Niestety, asfalt urywa się 

w pewnym miejscu. Dalej jeździ się albo cho-
dzi po szutrze. -Ta droga przeszło dwadzieścia 
lat jest w opłakanym stanie – mówi Leszek Ma-
niak, mieszkaniec tej części Roczyn. -Najgor-
sze jest to, że przejeżdżają tędy samochody, które  
hamują przed skrzyżowaniem, unoszą się tumany 
kurzu. To wszystko leci na nasze ogrodzenia, do 
ogrodów, na domy. Wybudowano w naszym re-
gionie dużo dróg, a tą się pomija. Jak podkreśla 
z kolei żona naszego rozmówcy, Janina Ma-
niak, ulicą Środkową przejeżdżają nierzadko 
ciężkie samochody, betoniarki, a nawet tiry, 
korzystając ze skrótu. Pojawiają się też busy 
jednej z lokalnych firm. Wszystkie wzniecają 
za sobą kurz. Roczynianin pod koniec lipca 
przesłał do Urzędu Miejskiego i Rady Miej-
skiej pismo wyrażające żal i pretensje, iż tak 
długo nie rozwiązano problemu.

A problem rzeczywiście jest. Próbowała go 
rozwiązać ekipa burmistrza Jana Pietrasa. Jak 
dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie, Szymona Wnęczaka, 
wszystko z powodu pewnych spraw własno-
ściowych. Tam, gdzie było to możliwe po-
wstał asfalt. Obecnie widać już jednak świa-
tełko w tunelu. - Powstaje projekt przebudowy 
ulicy Środkowej w Roczynach – mówi kierow-
nik. - Prawdopodobnie będzie on gotowy w paź-
dzierniku. Władze miasta będą się starać po-
zyskać na modernizację Środkowej pieniądze 
z funduszy Unii Europejskiej. Jeśli wszystko 
zagra, to w przyszłym roku albo w 2024, in-
westycja zostanie zrealizowana.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Roczyny: Kiedy remont Środkowej?
To bodaj najgorsza ulica, jeśli w ogóle tak ją można nazwać, w całej gminie.  Środkowa w Roczynach od wielu, 
wielu lat przyprawia o ból głowy tutejszych mieszkańców. A jeszcze poprzednie władze gminy bezskutecznie 
próbowały rozwiązać problem.

Leszek Maniak pokazuje, jak wygląda 
ulica Środkowa w Roczynach
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Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w uprawie 
działek. Każde zdobyte miejsce otrzymało piękny dyplom, książkę o tematyce ogrodowej oraz 
hortensję zakupioną w Szkółce Krzewów Ozdobnych „STUS” Eryka Stusa. Jednak najpięk-
niejszą nagrodą dla działkowców jest prezentacja zdjęć nagrodzonych działek w obecnym 
wydaniu Nowin Andrychowskich, w których laureaci i ich znajomi oraz wszyscy mieszkańcy 
Andrychowa będą mogli zobaczyć efekty ich pracy. 
Ja jako Prezes ROD RADOŚĆ przyznaję, iż jest to dla mnie zaszczyt wręczyć naszym lau-
reatom nagrody i dyplomy. Nie ukrywam, że działkowcy byli bardzo zaskoczeni swoimi 
wygranymi, pomiędzy maleńką łezką wzruszenia, uśmiech na twarzach i zaskoczenie było 
miłym podziękowaniem za docenienie. Tym samym laureaci tegorocznego konkursu będą 
jurorami w przyszłym roku. 
Zarząd i działkowcy ROD RADOŚĆ serdecznie dziękują Redakcji Nowin Andrychowskich oraz 
Radia Andrychów za piękny materiał z naszego ogrodowego konkursu. Do zobaczenia za rok.

Ania Wołek – Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Radość” w Andrychowie

Najpiękniejsze działki nagrodzone!
Jak co roku na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym RADOŚĆ przy ul. Beskidzkiej w Andrychowie odbył się konkurs 
na najładniejszą działkę. W konkursie brali udział wszyscy działkowcy, którzy stosują się do regulaminu i statutu 
oraz mają uregulowane płatności ogrodowe. Jurorzy, czyli laureaci konkursu z zeszłego roku mieli spory problem 
z wyborem najładniejszej działki. Na ROD RADOŚĆ jest wiele pięknych działek. Po obejrzeniu wszystkich, Jurorzy 
wyłonili swoje typy działek i „ prawie” jednogłośnie wybrano laureatów.

I miejsce | Barbara i Jan Walczakowie (za 
piękną altanę z miejscem tarasowym, za-
dbaną i różnorodną roślinność oraz cu-
downy śmiech maleńkiej Hani);

II miejsce | Ewa  
i Piotr Rusinko-
wie (za przepięk-
ną unikatową ro-
ślinność, zadbaną 
działkę i piękne 
uprawy szklar-
niowe);

III miejsce | Jerzy Bizoń i Pani Grażynka (za 
piękną altanę, zadbany ogród oraz ogród wa-
rzywny z wieloma odmianami pomidorów);

Wyróżnienie | Krystyna i Feliks Pelczaro-
wie (za piękny ogród warzywny i zielny 
oraz działkę słynącą z rumianków).

Słuchaj nas 
codziennie!
Wiadomości 

Radia Andrychów 
od pon. do pt. od 

godziny 8.00.
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Zdjęto znaki „strefa zamieszkania” oraz zaka-
zujący wjazdu pojazdów o masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony. Na tym nie koniec. 
Nowym znakiem wprowadzono ogranicze-
nie prędkości do 30 km na godzinę, ale słowo 
„ograniczenie” jest mylące, gdyż do tej pory 
pojazdy mogły poruszać się maksymalnie 
20 km/h. I stało się: zaczęły się pojawiać na 
jednokierunkowej ciężarówki. Zapanował 
parkingowy nieład. Swoje „przeprawy” na 
drugą stronę mają piesi. Grupa mieszkańców 
z Lenartowicza nie ukrywa niezadowolenia.
- Kiedyś to była tutaj tak zwana płytostrada – 
wspomina Jan Witkowski, mieszkający w jed-
nym z pobliskich bloków. - Bo to była droga 
dojazdowa do budowy. W słusznie minionych 
czasach zrobiono z tego piękną drogę, wylewając 
co roku asfalt. Mieszkańców to jednak nie zadowa-
lało. W 2002  albo 2003 roku uzbieraliśmy około 
1800 podpisów na rzecz remontu tej drogi. To już 
była wtedy droga powiatowa. Już wtedy projek-
tant założył, że ten odcinek Lenartowicza będzie 
strefą zamieszkania. To miała być droga przyjazna 
mieszkańcom, a kierowcy mieli uważać. Przez 
lata to funkcjonowało. Ostatnio wprowadzo-
no zmiany w sposób, których wiele osób na-
wet nie zauważyło. Jan Witkowski przyznaje, 
że dotarło to do niego, gdy zauważył jak poli-
cjant wlepia mandat kierowcy za postój przed 
przejściem dla pieszych. - Do dziś, kiedy rozma-
wiamy (połowa lipca), 90 proc. mieszkańców jest 
przekonanych, że tutaj nadal jest strefa zamieszka-
nia – dodaje Jan Witkowski. - Mało kto wchodzi 
na ulicę u jej wlotu, większość dociera w jej środku. 
Na potwierdzenie zapytaliśmy przechodzącą 
obok nas kobietę z dwojgiem małych dzieci, 
która nie ukrywała zaskoczenia, że to już nie 
jest strefa zamieszkania.
- Wszystkie te zmiany są na gorsze – przekonu-
je inny mieszkaniec tej części osiedla, Jerzy 

Sorka. - To ze względu na dopuszczoną prędkość. 
Mam samochód z kamerką i nagrałem już trochę 
różnych przypadków. Auta parkują na przejściu 
dla pieszych, na chodnikach, zapanowała tutaj 
„wolna amerykanka”. Pan Jerzy podjął inter-
wencję w wadowickim starostwie, ale odpo-
wiedź go nie usatysfakcjonowała. Napisano 
m.in., że dzieci nie powinny tutaj biegać.
Obaj nasi rozmówcy podkreślają, że gdy ist-
niała strefa zamieszkania, to pojazdy parko-
wały w określonych miejscach czyli w zatocz-
kach i po prawej stronie. Teraz, ponieważ jest 
to zwykła droga jednokierunkowa, to parkują 
także po lewej stronie. Bywa więc, że po obu 
stronach stoją auta, a środkiem przeciskają się 
większe pojazdy. Nie zawsze jest na tyle miej-
sca i zdarza się, ze ruch zostaje zatamowany. 
Prawdziwy horror odbywa się, gdy przyjeż-
dża śmieciarka...
Osobna sprawa to przejście dla pieszych. 
To ono w pewnym sensie stało się przyczy-
ną zmian. Istniało, choć nie powinno, gdyż 
znajdowało się w strefie zamieszkania, któ-
ra jest jednym wielkim „przejściem dla pie-
szych”. W związku z tym ktoś w starostwie 
wymyślił, że zebry zostaną, natomiast strefa 
zamieszkania zniknie. Starosta Eugeniusz 
Kurdas napisał to wprost do zainteresowa-
nych mieszkańców Lenartowicza. - Zmianę 
przeprowadzono głównie z uwagi na istniejące 
przejście dla pieszych na wysokości bloków 48 i 60 
– informował on w piśmie. 
Jan Witkowski oraz Jerzy Sorka zwracają uwa-
gę na owo przejście. Częściowo wychodzi ono 
na nieasfaltową drogę prostopadłą, a także 
częściowo na... przydrożny słup i nie do końca 
łączy się z chodnikiem po drugiej stronie.
O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy wice-
starostę Beatę Smolec która, przypomnijmy, 

także jest radną powiatową z gminy Andry-
chów. Po szczegółowej analizie i rozmowie 
z dziennikarzem Nowin Andrychowskich 
przyznaje ona rację mieszkańcom z Lenarto-
wicza. Potwierdza, że zmieniono organizacje 
ruchu ze względu na wspomniane przejście 
dla pieszych. - Nie wiedzieć czemu, przyznaję się 
bez bicia, nie poszło to w drugą stronę czyli w li-
kwidację przejścia, a pozostawienia strefy zamiesz-
kania – przyznaje wicestarosta. Beata Smolec 
deklaruje, że jest możliwe przywrócenie 
strefy zamieszkania, ale także zastosowanie 
innych wariantów – przywrócenie 20 km/h 
lub wprowadzenie zakazu postoju w punk-
tach newralgicznych. Brany będzie pod uwa-
gę przede wszystkim głos opinii publicznej. 
Zainteresowane osoby powinny przesłać in-
formację do starostwa, iż chcą przywrócenia 
poprzedniego stanu z jednoczesną likwida-
cją przejścia dla pieszych. Nie trzeba zbierać 
żadnych podpisów mieszkańców. Mogą to 
uczynić także samorządowcy, którzy także 
zainteresowali się problemem, a są to radny 
powiatowy Sebastian Mlak i radny miejski 
Czesław Rajda.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Lenartowicza: (Nie)chciana reorganizacja
Na jednokierunkowym odcinku ulicy Lenartowicza w Andrychowie wadowickie Starostwo Powiatowe zmieniło 
organizację ruchu. Wielu mieszkańców tej części miasta zostało zaskoczonych, i to niezbyt pozytywnie.

Tak po zmianach wygląda parkowanie

Jerzy Sorka (z lewej) i Jan Witkowski u wlotu Lenartowicza 
– jednokierunkowej.

Dziwne przejście dla pieszych, które stało się powodem zlikwido-
wania strefy zamieszkania
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Podróże po licznych zakamarkach świata na-
uczyły mnie, że kreowany przez media obraz 
jakiegoś państwa zwykle diametralnie odbie-
ga od mojego postrzegania, zbudowanego na 
osobistych doświadczeniach oraz relacjach 
z mieszkańcami. Spośród krajów, które od-
wiedziłam, szczególnie bliski stał mi się Iran 
i Izrael, bo bliscy stali mi się ludzie, których 
tam poznałam; dobrzy, szczerzy, wierni war-
tościom, ciekawi drugiego człowieka i pełni 
szacunku do niego.
Kiedyś zapytałam młodego Irańczyka, o czym 
marzy? - Żeby zobaczyć Jerozolimę – wyznał. 
Zrobiło mi się go żal, bo marzył o czymś, co 
nie miało szansy się ziścić. Bowiem irańskie 
władze, pod groźbą kary pięciu lat więzienia, 
zakazały swoim obywatelom przekraczania 
izraelskiej granicy. O zakazie przypomina 
zresztą stosowna klauzula wydrukowana 
w paszporcie.
Gdy pokazywałam moim izraelskim przyja-
ciołom, miłośnikom podróży, zdjęcia z wy-
prawy po Iranie, byli zachwyceni. Tak bardzo 
chcieliby zobaczyć te miejsca znajdujące się 
prawie za miedzą. Ale póki co zobaczyć ich 
nie będą mogli. Bo obywatel Izraela nie ma 
prawa wjazdu do Iranu.
Dlaczego ani jedni, ani drudzy nie mogą 
spełnić swoich banalnych marzeń? Bo reli-
gia i polityka podzieliła te dwa narody. Za 
sprawą tych samych czynników: religii oraz 
polityki, podziałów doświadczamy i my. 
Każdego dnia pogłębiają doły między nami 
Polakami, dodatkowo wykluczając z kawał-
ka ziemi między Bugiem a Odrą całe grupy 
społeczne. Historia pokazuje, jak systema-
tycznie jesteśmy ćwiczeni w nienawiści i po-
gardzie do drugiego człowieka. Gdy istnieje 
zapotrzebowanie polityczne (bo zbliżają się 
wybory, bo są kłopoty gospodarcze, bo spada 
poparcie, bo wybucha jakaś afera…), co rusz 
inna grupa społeczna zostaje namaszczo-
na na wroga ludu. W latach 30-tych była to 
społeczność żydowska, w latach 40-tych zie-
mianie, na przełomie lat 40 i 50 – „prywacia-
rze”, w latach 60-tych znów Żydzi, w latach 
80-tych spekulanci oraz „marzyciele”, czyli 
ci, którym zamarzyły się wolne związki za-
wodowe. W nowym wieku, polityczne ostrze 
nienawiści i pogardy skierowano w nowe 
grupy: wykształciuchów, uchodźców, gejów, 
lesbijki, a od kilku tygodni – osoby transpłcio-
we … Według przewidywań, za chwilę będą 
to Ukraińcy. 
Jest prawidłowością, że wroga kreuje się po-
przez zmasowany atak medialny, wzmac-
niany czasem przez ambony oraz przedsta-
wicieli najwyższych władz. Wobec takiej siły 

rażenia garstka namaszczonych na wroga 
jest bezbronna. Otumaniony słuchacz prę-
dzej uwierzy bredniom polityka, że kolorowe 
kredki są wstępem do seksualnej dewiacji, 
albo że wystarczy połknąć tabletkę, by zmie-
nić sobie płeć, niż naukowym dowodom, tu-
dzież logice. 
A skoro już wspominamy osoby LGBT, to 
ciekawostką jest, że wroga kampania wobec 
osób spod znaku tęczy w Polsce przebiega 
podobnie jak w Rosji; takie propagandowe 
„kopiuj – wklej”. 

„Polityka jest iluzją. To dialektyka, której 
celem jest utrzymywanie ludzi we wrogich 
stosunkach. To mechanizm kontroli umysłu” 
– zanotowałam słowa jakiegoś młodego czło-
wieka, bo trafnie wyrażały też moje przeko-
nanie. „Coś jest ze światem nie tak” – mówiła 
Olga Tokarczuk podczas wykładu noblow-
skiego. Jak się czuje to „nie tak”, to ma się po-
trzebę wyalienowania, stworzenia własnego, 
alternatywnego świata. 
Tamtego września postanowiłam zabrać 
gości zgromadzonych „Na starym tartaku” 
do tego mojego świata, którego obraz budu-
ję  poprzez spotkania człowieka z drugim 
człowiekiem, z jego wrażliwością, emocjami, 
mentalnością, z jego wartościami, tradycja-
mi… Świata, w którym ze wspólnego picia 
herbaty wynika coś o wiele bardziej wiary-
godnego, niż z oglądania mediów (szczegól-
nie narodowych), w których ta rzeczywistość 
jest kreowana na zamówienie polityczne.
Symbolami tego alternatywnego świata 
uczyniłam wspomniane części garderoby. 
- Tylko na moim ciele mogła się spotkać su-
kienka z Izraela z szalikiem z Iranu, marokań-
skie korale od sunnitów z szalikiem od szy-

itów (ich śmiertelnych wrogów). W realnym 
świecie takie cuda są niemożliwe – mówiłam, 
wskazując na absurdy wynikające z polityki 
podziałów i nienawiści. 

A potem nastał lipiec. Pojechałam do Krako-
wa na odbywający się tam Festiwal Kultury 
Żydowskiej, wznowiony po dwóch latach 
przerwy. To była 31. jego edycja. Lubię ten 
Festiwal. Z bogatego programu wybieram 
sobie jakieś punkty i gdy tylko mogę, jadę.
Pojechałam więc na koncert Liraz – Iranki, 
której rodzice zdążyli wyemigrować do Izra-
ela tuż przed rewolucją islamską. 
- Dorastając, próbowałam pogodzić w sobie 
dwa światy – izraelski i irański. Pierwszy był 
otwarty i nowoczesny, drugi – tradycyjny 
i konserwatywny – mówiła w jakimś wywia-
dzie. 
I takie dwa światy spotkały się na krakow-
skim Kazimierzu w synagodze Tempel; jak 
wcześniej spotkała się izraelska sukienka 
z irańskimi koralami na moim ciele. 

Przejmującym symbolem tego spotkania są, 
widoczne na fotografii, dwie kobiety grające 
na instrumentach podobnych do skrzypiec. 
Młoda dziewczyna po prawej stronie, ubrana 
w czarny, obcisły top, z nagimi ramionami, 
odsłoniętym brzuchem i dekoltem jest oby-
watelką Izraela. Druga, siedząca pośrodku 
sceny, w długiej, jasnej spódnicy, bluzce od-
krywającej tylko dłonie jest obywatelką Iranu. 
Zanim ta druga pojawiła się na scenie, konfe-
ransjer – Janusz Makuch uprzedził widzów, 
że zasłonięta będzie także jej twarz. Nie dla-
tego, że to kwestia mody, jakiegoś widzimi-
się… - To kwestia życia i śmierci – powiedział. 

MOJA ROYA. MOJA FANTAZJA
Minionego września, w sali bankietowej restauracji „Na Starym Tartaku” miało miejsce spotkanie autorskie pro-
mujące moją książkę „Szpetna, grzeszna, błogosławiona”. Przybyłym na nie gościom przedstawiłam się z imienia, 
nazwiska i „z ubrania”. - Mam na sobie sukienkę z Izraela, szaliczek z Iranu, korale z Maroka… – wyliczałam. I był 
to bardzo celowy zabieg.

Synagoga Tempel, koncert Liraz. Fot. M. Rezazadeh
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Irańska kobieta w ogóle nie ma prawa śpiewać, grać, tań-
czyć, a co dopiero publicznie! Irańska obywatelka w ży-
dowskiej synagodze? Z izraelskimi muzykami na jednej 
scenie? To nie są grzechy, z których można się wyspo-
wiadać, przyrzec poprawę, uzyskać rozgrzeszenie i iść 
do domu. To kwestia złamania prawa i kar ustanowio-
nych w imię boga przez paru facetów. Baty? Więzienie? 
Śmierć? Moi irańscy przyjaciele wskazują na trzeci wa-
riant. 

Siedziałam tuż przy scenie i przyglądałam się: raz kobie-
cie w złotej chuście szczelnie opatulającej jej głowę, spod 
której nie mógł wymsknąć się nawet kosmyk włosów, raz 
dziewczynie w obcisłym topie na ramiączkach. I zdało 
mi się, jakby do synagogi Tempel przybyły one z dwóch 
odległych planet. A przecież, żeby z domu jednej dostać 
się do domu drugiej wystarczyłoby wsiąść w samochód. 
To religia i polityka postanowiły uczynić te młode osoby 
wrogami. Ponadto, jedną władza obdarowała wolnością, 
ustanowiła prawo stojące na straży tej wolności, pozwo-
liła jej być autorką i aktorką swojego życia. Natomiast 
drugiej, w imieniu boga, rozpisała rolę, zaprojektowała 
kostium i ustanowiła suflera, czyli policję obyczajową 
czuwającą, by nie wyszła poza napisaną dla niej kwestię. 
Na scenie synagogi Tempel zobaczyłam coś więcej. Dzię-
ki dziewczynie w czarnym topie poczułam wyraźnie, 
jakim dobrodziejstwem są prawa obywatelskie gwaran-
towane przez konstytucję, które dla takiego pionka, jak 
Jadwiga z małego, polskiego miasteczka są niczym pa-
rasol ochronny. Dzięki dziewczynie w złotej chuście na 
głowie zobaczyłam natomiast, jak łatwo składa się ten 
parasol. Wystarczyła jakaś Kaja Godek, jakieś Ordo Iu-
ris, by zacząć ograniczać wolność Polek restrykcyjnymi 
przepisami. Wystarczyła stłuczka rządowej limuzyny 
z Seicento Sebastiana Kościelnika, by pokazać, że rów-
ność wobec prawa to rzecz iluzoryczna, że prawo doty-
czy tylko szarych obywateli. 

A tymczasem na scenie szalała Liraz. Irańskie rytmy po-
rywały publiczność. Koncert nosił tytuł „Roya”, co po 
persku znaczy – fantazja. O czym fantazjowała Liraz? 
O wolności. O prawie kobiet do wyrażania siebie w tań-
cu, śpiewie, muzykowaniu. O prawie do spotkania Izra-
elczyka z Irańczykiem. O radości ze wspólnego tworze-
nia, wbrew śmiertelnemu strachowi.
Koncerty Liraz są jej prywatną rewolucją, są walką z pa-
triarchatem i tworzonymi przez niego absurdalnymi po-
działami. Piosenki jej autorstwa są jej manifestem… 

Należymy do siebie. 
Odmieńcy. Różni, ale tacy sami. 

Od lat szukam mojej wewnętrznej prawdy, 
Tylko po to, by odkryć, jak bardzo jest podobna do 

waszej. 
Odkrycie to sprawiło, że jestem nieustraszona. 

Odkrycie to pozwoliło mi was szukać. 
To była moja fantazja, moja Roya.

Pod bogato zdobionym sklepieniem synagogi Tempel 
działa się rewolucja! I była to najpiękniejsza rewolucja 
w jakiej kiedykolwiek uczestniczyłam! Bez barykad. 
Bez wystrzałów. Bez przelewu krwi. Za to z nadzieją, że 
otwieranie ludzkich głów i serc ma sens. Bo jest to jedy-
na droga do lepszego świata. Świata ludzi różnych, ale 
takich samych.

Jadwiga Janus

W drugiej połowie lipca w Andrychowie oraz w Wadowicach 
odbyły się spotkania pracowników biura LGD „Wadoviana”, 
przedstawicieli Sherlock Wadowice oraz osób zainteresowa-
nych tematem geocachingu w ramach projektu współpracy pn. 
„GEOTROP-Geograficzne Elementy oraz Turystyczne Regiony 
Odkrywamy (z) Pasją”. Dotyczyły one ostatecznej wizji ścieżek 
miejskich w Wadowicach i Andrychowie, na które składa się 10 
skrytek, nawiązujących do najciekawszych miejsc w miastach.

Nieoficjalnie można już zacząć zabawę i rozpocząć poszukiwanie skrytek, ponie-
waż są one widoczne w systemie opencaching.
Oficjalne otwarcie i promowanie ścieżek odbędzie się 13 sierpnia 2022 r. w Wa-
dowicach – podczas „Muzycznych Wadowic” na MKS Skawa oraz 18 września 
2022 r. w Andrychowie – podczas „Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki” na 
Placu Mickiewicza.
Na te dni przygotowane zostały ciekawe atrakcje, takie jak: gra miejska, strefa 
gier i łamigłówek. Dodatkowo podczas imprez będzie można zdobyć woodco-
iny, które zostały specjalnie przygotowane dla tego projektu.
Ponadto podczas tych wydarzeń zostaną uruchomione w aplikacji opencaching 
dodatkowe ścieżki leśne ze skrytkami pn. „Szlakiem (nie)znanych Wadowiczan” 
na trasie Jaroszowicka Góra – Leskowiec oraz „Szlakiem (nie)znanych Andrycho-
wian” na trasie „Pańska Góra-Leskowiec”.
Myślicie, że to koniec? Oczywiście, że nie! Powstanie jeszcze 3 trasa, która będzie 
miała na celu przedstawienie największych perełek sakralnych. Ta ścieżka zo-
stanie utworzona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” 
wraz z LGD „Dolina Soły” oraz LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” i będzie pro-
wadziła od Małopolski aż po Dolny Śląsk (Wadowice, Barwałd Dolny, Inwałd, 
Rzyki, Kęty, Jawiszowice, Grojec, Nidek, Poręba Wielka, Lubiąż, Głębowice, Ści-
nawa, Malczyce oraz Prochowice).

Źródło: LGD „Wadoviana”

Tajemnicze skrytki w Andrychowie 
i Wadowicach

reklama
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© Centrum Kultury „Browar B,” / fot. M. Maciejewski

2022

Miejska Orkiestra Dęta  
„Andropol” Andrychów

Orkiestra Dęta OSP w Roczynach

Andrychowska  
KAPELA WUJKA JAŚKA

Aleksandra  
Gromotka

Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! * Szczegółowy program koncertów dostępny na stronie www.kultura.andrychow.eu

Lato przywitało nas bardzo słonecznie, a wakacyjna oferta wycieczek – przygotowana przez placówki wiejskie Centrum Kultury  
i Wypoczynku w Andrychowie w dniach od 29 czerwca do 6 lipca – była równie gorąca i cieszyła się w tym roku ogromną popular-
nością. Nasze edukacyjno-rekreacyjne propozycje trafiły w gusta aż 308 najmłodszych mieszkańców gminy Andrychów!

By troszkę się ochłodzić, uczestnicy Akcji Lato 2022 zażywali ką-
pieli w naturalnym Aqua Parku na Kocierzu na wysokości 750 m 
n.p.m., a także w basenie Molo Resort w Osieku. Jak wiadomo, 
dzieci mają niespożyte siły i po trudach związanych z nauką szkol-
ną szybko odzyskały właściwą im energię. Pomimo upałów chętnie 
korzystały z wyjazdów do Parków Rozrywki: GOkidz! w Krakowie, 
Fantazja w Andrychowie oraz Parku Trampolin GOjump w Bielsku-
-Białej. Niezwykle ciekawą atrakcją była wycieczka do Miastecz-
ka Westernowego Twinpigs w Żorach. Uczestnicy poznali kulturę  
i historię Ameryki Północnej. Doświadczyli również „podróży  
w czasie”, będąc świadkami: napadu na bank i pojedynków rewol-
werowców. Na koniec wyprawy odwiedzili wioskę indiańską. Nie 
zabrakło również propozycji dla miłośników zwierząt. W krakow-
skim ZOO dzieci miały możliwość zaobserwowania życia ponad 
tysiąca gatunków zwierząt, a w katowickiej Papugarni „Carmen” 
zaprzyjaźniły się z tropikalnymi ptakami. Wspólnym selfie nie było 
końca… Pożegnania z przedstawicielami braci mniejszej były 

tkliwe i pełne emocji. Łezki wzruszeń spłynęły również podczas 
projekcji filmu „Za duży na bajki” w kinie Helios w Bielsku-Białej. 
Ta wyjątkowo wrażliwa opowieść o życiu chłopca, którego bez-
pieczny świat nagle zmienia się w krainę pełną lęku i trudnych wy-
zwań, zapadła głęboko w pamięć wszystkich zebranych na sali. 
Mały Waldemar został królem naszych serc. Z kolei „Królowa Lu-
iza” – sztolnia znajdująca się pod ulicami Zabrza – zaprosiła przy-
jezdnych gości na spacer urokliwymi podziemnymi korytarzami  
i spływ łodziami w historycznych wyrobiskach. I nagle, w środku 
upalnego lata, nastał lekki, przyjemny chłodek (16° C). Jaskinie  
z naciekami wapiennymi i żywymi roślinami zrobiły ogromne wra-
żenie na uczestnikach wyjazdu.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które swoim uśmiechem spra-
wiły, że nasze wycieczki były niezwykle wesołe i radosne! A jaka 
była tegoroczna Akcja Lato 2022? Pełna temperamentu i wyso-
kich temperatur!

Z ekologią za pan brat...
W dniach od 1 do 5 sierpnia br. trwały „Wakacje z Coolturą z MDK w Andrychowie” – „Coś z niczego... czyli 
eko-warsztaty z tego, co poszło na straty”. Z wakacyjnej oferty Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie 
skorzystało 29 uczestników w wieku 7 – 12 lat. Były to zarówno zajęcia w duchu ekologicznym, zabawy 
sportowe, jak też wyjazdy na warsztaty tematyczne (wycieczki do „Koziej Zagrody” w Brennej oraz „Bajki 
Pana Kleksa” w Katowicach). Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na istotny dla naszej planety 
problem związany, m.in. z rosnącą ilością zużytych tworzyw sztucznych i dbałość o coraz bardziej zaśmie-
coną, dewastowaną przyrodę...
Wspierającymi „Wakacje z Coolturą...” byli: Wosana S.A. oraz AXPAL Sp. z o.o. „Oryginalne paluszki  
z Małego Beskidu” – dziękujemy!

Apetyt rósł w miarę jeżdżenia…

Karolina Fryt laureatką prestiżowego 
konkursu we Włocławku!
Podczas 31. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku (6-9 lipca 2022 r.), który organi-
zowany był w ramach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Karolina znalazła się  
w siódemce najlepszych wokalistów z całej Polski i otrzymała Wyróżnienie. To ogromny sukces! 
Serdecznie GRATULUJEMY!
Pełne wyniki festiwalu znajdują się na stronie Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku – ckbrowarb.pl

Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak • Organizator: CKiW w Andrychowie • Partner: Straż Miejska w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają na Sierpniowe 
Letnie Koncerty 2022! W tym roku rozemocjonują nas wybitni muzycy – zagrają utytułowane orkiestry dęte z naszej 
gminy – z Roczyn i Andrychowa, które w bardzo widowiskowy sposób zaprezentują, jak bogata i zachwycająca może 
być oferta wykonawcza tego rodzaju formacji muzycznych. Będziemy także mieli okazję ponownie wsłuchać się w pełne 
niepowtarzalnego humoru, a jednocześnie wielkiej melancholii utwory Andrychowskiej Kapeli Wujka Jaśka – dowiemy 
się sporo o pięknie naszej okolicy, dobrej zabawie, miłości i życiu...
Koncerty odbędą się na plenerowej scenie w urokliwym andrychowskim Parku Miejskim (w razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych zostaną przeniesione do MDK w Andrychowie). Wstęp na koncerty jest bezpłatny!

19 sierpnia (piątek)*
godz. 19.00 | Andrychowska Kapela Wujka Jaśka
godz. 20.00 | Orkiestra Dęta OSP Roczyny 
Andrychowska KAPELA WUJKA JAŚKA  została założona  
w 1978 roku, prowadzona była przez znanego jako Wujek Ja-
siek – Jana Bezwińskiego. Po śmierci założyciela, członkowie 
kapeli podjęli decyzję o kontynuacji wspaniałej tradycji andry-
chowskiej formacji... 
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach w roku 2020 obchodzi-
ła 150-lecie istnienia. Wielokrotnie nagradzana formacja od 
jedenastu lat działa jako Stowarzyszenie, którego Prezesem 
jest Zbigniew Janosz. Przy orkiestrze działają różne formacje 
muzyczne, m.in. Dechówka i Big Band. Orkiestra z Roczyn 
podczas Sierpniowego Letniego Koncertu zaprezentuje mu-
zykę klasyczną, popową, rozrywkową i jazzową na najwyż-
szym poziomie.

28 sierpnia (niedziela)*
godz. 18.15 |  Popis grupy perkusyjnej pod batutą  

instruktora – Jerzego Górki
godz. 18.30 | Aleksandra Gromotka | koncert
godz. 19.00 |  Gwiazda wieczoru: Miejska Orkiestra Dęta 

ANDROPOL Andrychów | koncert z okazji 
jubileuszu 100-lecia działalności

Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów świętuje 
w tym roku okrągły jubileusz 100-lecia swojej działalności 
muzycznej. Podczas tegorocznego Sierpniowego Letniego 
Koncertu muzycy zaprezentują publiczności wyjątkowy re-
pertuar, w którym znajdą się głównie utwory zarejestrowane 
na jubileuszowych krążkach orkiestry, ale nie zabraknie rów-
nież zupełnie nowych aranżacji przygotowanych specjalnie na 
ten koncert. Z ponad czterdziestoosobową orkiestrą wystąpi  
solistka Maria Walczak.

SIERPNIOWE LETNIE KONCERTY | Park Miejski w Andrychowie

•  25 sierpnia (czwartek) godz. 9.00 – 15.00 
RZEŹBY Z NATURY

Działania artystyczne w przestrzeni natury inspi-
rowane land artem. Tworzenie instalacji w obrębie 
naturalnego krajobrazu, z wykorzystaniem materia-
łów znalezionych na miejscu. 
Warsztaty bezpłatne! Zapisy i szczegółowe informacje  
w Świetlicy CKiW w Rzykach, tel. 500 722 254 oraz w Świe-
tlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, tel. 518 599 869.

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

22 – 25 sierpnia | „NATURALNIE KULTURALNI”
Warsztaty bezpłatne! Szczegóły powyżej.

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 30 września (w godz. 8.00 – 15.00)
Malowane żywicą | ANITA MŁODZIK / WYSTAWA
ANITA MŁODZIK – urodzona w 1984 r. w Wadowi-
cach. Absolwentka Liceum Plastycznego w Bielsku-
-Białej i Policealnego Studium w zakresie Technika 
Architektury Krajobrazu. Członkini Stowarzyszenia 
Grupa Twórców MY z Andrychowa.
Pracuje w technice olejnej i akrylowej, używając 
pędzla i szpachelki, maluje na szkle, tworzy deko-
racje ścienne, eksperymentuje w technice pouringu 
(wylewanie farb na różne podłoża). Ostatnio kompo-
nuje obrazy w formie kolażu z użyciem żywic epok-
sydowych.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 września | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10
22 – 25 sierpnia | „NATURALNIE KULTURALNI” 
Wspólny wakacyjny projekt Świetlicy CKiW w Rzy-
kach i Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie 
skierowany do uczniów szkół podstawowych. Łączy 
zajęcia artystyczne o charakterze warsztatowym  
z działaniami w plenerze nastawionymi na odkrywa-
nie naturalnych atrakcji naszych okolic. Wychodzimy 
w plener aby tworzyć dzieła w tradycyjnych techni-
kach rysunkowych oraz przestrzenne instalacje i do-
kumentacje fotograficzne.
•  22 sierpnia (poniedziałek) godz. 9.00 – 13.00 

MISJA SKARB
Gry i zabawy terenowe połączone z działaniami ar-
tystycznymi z wykorzystaniem naturalnych materia-
łów. Warsztaty będą odbywały się na terenie Sułko-
wic-Bolęciny, w rejonie Jagodnicy.
•  23 sierpnia (wtorek) godz. 9.00 – 18.00 

SZCZYTY KULTURY
Plener artystyczny na szczycie Potrójnej, podczas 
którego uczestnicy będą utrwalać interesujące natu-
ralne zakątki i formacje skalne w wybranych techni-
kach rysunkowych.
•  24 sierpnia (środa) godz. 9.00 – 12.00 

SZKICE I KADRY
Wyjście w plener w poszukiwaniu interesujących form 
architektury, sztuki i natury, które będziemy utrwalać 
w formie fotografii oraz szkiców rysunkowych. 

WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku
zagornik@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 47 29

ŚRODY | „MAŁE ODKRYCIA W ŚRODKU LATA”
Cykl bezpłatnych spotkań warsztatowych. Zajęcia 
łączące działania twórcze i zabawy animacyjne.
• 17 sierpnia, godz. 9.30 – 12.00 | PORTRET ROŚLIN
Wyjście na spacer w celu zebrania roślin, które wy-
korzystane zostaną do tworzenia odbić na glinie.
UWAGA! W razie niepogody zajęcia będą odbywały się  
w placówce od godz. 10.00.

• 24 sierpnia, godz. 10.00 – 12.00 | ODBICIA
Wykonywanie własnych stempli i pieczątek za po-
mocą różnych struktur, form i kształtów. Gry i zaba-
wy ruchowe. 
Szczegółowe informacje: WDK im. R. Prystackiego w Za-
górniku, tel.: 33 875 47 29 lub 530 085 726. Wstęp wolny! 
Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. 

28 sierpnia (niedziela) godz. 11.30
„KTO TAM?” TEATR USZYTY | spektakl lalkowy
Reżyseria, scenografia, scenariusz, obsada:  
Katarzyna Kopczyk i Andrzej Kopczyk
Muzyka: Sambor Dudziński
Spektakl „Kto tam?” Teatru Uszytego z Krakowa 
wprowadza najmłodszego widza w magiczny świat 
teatru lalek i niezwykłych dźwięków. Stworzony na 
oczach dzieci Zajączek – główny bohater przedsta-
wienia – nie chce być sam, pragnie poznać inne 
zwierzęta, by się z nimi zaprzyjaźnić. Ale czy mu się 
to uda? Warstwę plastyczną spektaklu cechuje este-
tyczna synteza i spokojna kolorystyka, która wpływa 
na kształtowanie wrażliwości plastycznej i emocjo-
nalnej widzów.  Po spektaklu dzieci będą miały oka-
zję poznać Teatr Uszyty od „podszewki”.
Organizatorzy: WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku  
i Małopolski Instytut Teatralny. Zapraszamy rodziców  
z dziećmi w wieku 2-6 lat. Wstęp wolny! 

Wakacje z z MDK
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lny rozkład jazdylne relacje SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2022

© Centrum Kultury „Browar B,” / fot. M. Maciejewski

2022

Miejska Orkiestra Dęta  
„Andropol” Andrychów

Orkiestra Dęta OSP w Roczynach

Andrychowska  
KAPELA WUJKA JAŚKA

Aleksandra  
Gromotka

Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! * Szczegółowy program koncertów dostępny na stronie www.kultura.andrychow.eu

Lato przywitało nas bardzo słonecznie, a wakacyjna oferta wycieczek – przygotowana przez placówki wiejskie Centrum Kultury  
i Wypoczynku w Andrychowie w dniach od 29 czerwca do 6 lipca – była równie gorąca i cieszyła się w tym roku ogromną popular-
nością. Nasze edukacyjno-rekreacyjne propozycje trafiły w gusta aż 308 najmłodszych mieszkańców gminy Andrychów!

By troszkę się ochłodzić, uczestnicy Akcji Lato 2022 zażywali ką-
pieli w naturalnym Aqua Parku na Kocierzu na wysokości 750 m 
n.p.m., a także w basenie Molo Resort w Osieku. Jak wiadomo, 
dzieci mają niespożyte siły i po trudach związanych z nauką szkol-
ną szybko odzyskały właściwą im energię. Pomimo upałów chętnie 
korzystały z wyjazdów do Parków Rozrywki: GOkidz! w Krakowie, 
Fantazja w Andrychowie oraz Parku Trampolin GOjump w Bielsku-
-Białej. Niezwykle ciekawą atrakcją była wycieczka do Miastecz-
ka Westernowego Twinpigs w Żorach. Uczestnicy poznali kulturę  
i historię Ameryki Północnej. Doświadczyli również „podróży  
w czasie”, będąc świadkami: napadu na bank i pojedynków rewol-
werowców. Na koniec wyprawy odwiedzili wioskę indiańską. Nie 
zabrakło również propozycji dla miłośników zwierząt. W krakow-
skim ZOO dzieci miały możliwość zaobserwowania życia ponad 
tysiąca gatunków zwierząt, a w katowickiej Papugarni „Carmen” 
zaprzyjaźniły się z tropikalnymi ptakami. Wspólnym selfie nie było 
końca… Pożegnania z przedstawicielami braci mniejszej były 

tkliwe i pełne emocji. Łezki wzruszeń spłynęły również podczas 
projekcji filmu „Za duży na bajki” w kinie Helios w Bielsku-Białej. 
Ta wyjątkowo wrażliwa opowieść o życiu chłopca, którego bez-
pieczny świat nagle zmienia się w krainę pełną lęku i trudnych wy-
zwań, zapadła głęboko w pamięć wszystkich zebranych na sali. 
Mały Waldemar został królem naszych serc. Z kolei „Królowa Lu-
iza” – sztolnia znajdująca się pod ulicami Zabrza – zaprosiła przy-
jezdnych gości na spacer urokliwymi podziemnymi korytarzami  
i spływ łodziami w historycznych wyrobiskach. I nagle, w środku 
upalnego lata, nastał lekki, przyjemny chłodek (16° C). Jaskinie  
z naciekami wapiennymi i żywymi roślinami zrobiły ogromne wra-
żenie na uczestnikach wyjazdu.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które swoim uśmiechem spra-
wiły, że nasze wycieczki były niezwykle wesołe i radosne! A jaka 
była tegoroczna Akcja Lato 2022? Pełna temperamentu i wyso-
kich temperatur!

Z ekologią za pan brat...
W dniach od 1 do 5 sierpnia br. trwały „Wakacje z Coolturą z MDK w Andrychowie” – „Coś z niczego... czyli 
eko-warsztaty z tego, co poszło na straty”. Z wakacyjnej oferty Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie 
skorzystało 29 uczestników w wieku 7 – 12 lat. Były to zarówno zajęcia w duchu ekologicznym, zabawy 
sportowe, jak też wyjazdy na warsztaty tematyczne (wycieczki do „Koziej Zagrody” w Brennej oraz „Bajki 
Pana Kleksa” w Katowicach). Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na istotny dla naszej planety 
problem związany, m.in. z rosnącą ilością zużytych tworzyw sztucznych i dbałość o coraz bardziej zaśmie-
coną, dewastowaną przyrodę...
Wspierającymi „Wakacje z Coolturą...” byli: Wosana S.A. oraz AXPAL Sp. z o.o. „Oryginalne paluszki  
z Małego Beskidu” – dziękujemy!

Apetyt rósł w miarę jeżdżenia…

Karolina Fryt laureatką prestiżowego 
konkursu we Włocławku!
Podczas 31. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku (6-9 lipca 2022 r.), który organi-
zowany był w ramach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Karolina znalazła się  
w siódemce najlepszych wokalistów z całej Polski i otrzymała Wyróżnienie. To ogromny sukces! 
Serdecznie GRATULUJEMY!
Pełne wyniki festiwalu znajdują się na stronie Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku – ckbrowarb.pl

Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak • Organizator: CKiW w Andrychowie • Partner: Straż Miejska w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają na Sierpniowe 
Letnie Koncerty 2022! W tym roku rozemocjonują nas wybitni muzycy – zagrają utytułowane orkiestry dęte z naszej 
gminy – z Roczyn i Andrychowa, które w bardzo widowiskowy sposób zaprezentują, jak bogata i zachwycająca może 
być oferta wykonawcza tego rodzaju formacji muzycznych. Będziemy także mieli okazję ponownie wsłuchać się w pełne 
niepowtarzalnego humoru, a jednocześnie wielkiej melancholii utwory Andrychowskiej Kapeli Wujka Jaśka – dowiemy 
się sporo o pięknie naszej okolicy, dobrej zabawie, miłości i życiu...
Koncerty odbędą się na plenerowej scenie w urokliwym andrychowskim Parku Miejskim (w razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych zostaną przeniesione do MDK w Andrychowie). Wstęp na koncerty jest bezpłatny!

19 sierpnia (piątek)*
godz. 19.00 | Andrychowska Kapela Wujka Jaśka
godz. 20.00 | Orkiestra Dęta OSP Roczyny 
Andrychowska KAPELA WUJKA JAŚKA  została założona  
w 1978 roku, prowadzona była przez znanego jako Wujek Ja-
siek – Jana Bezwińskiego. Po śmierci założyciela, członkowie 
kapeli podjęli decyzję o kontynuacji wspaniałej tradycji andry-
chowskiej formacji... 
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach w roku 2020 obchodzi-
ła 150-lecie istnienia. Wielokrotnie nagradzana formacja od 
jedenastu lat działa jako Stowarzyszenie, którego Prezesem 
jest Zbigniew Janosz. Przy orkiestrze działają różne formacje 
muzyczne, m.in. Dechówka i Big Band. Orkiestra z Roczyn 
podczas Sierpniowego Letniego Koncertu zaprezentuje mu-
zykę klasyczną, popową, rozrywkową i jazzową na najwyż-
szym poziomie.

28 sierpnia (niedziela)*
godz. 18.15 |  Popis grupy perkusyjnej pod batutą  

instruktora – Jerzego Górki
godz. 18.30 | Aleksandra Gromotka | koncert
godz. 19.00 |  Gwiazda wieczoru: Miejska Orkiestra Dęta 

ANDROPOL Andrychów | koncert z okazji 
jubileuszu 100-lecia działalności

Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów świętuje 
w tym roku okrągły jubileusz 100-lecia swojej działalności 
muzycznej. Podczas tegorocznego Sierpniowego Letniego 
Koncertu muzycy zaprezentują publiczności wyjątkowy re-
pertuar, w którym znajdą się głównie utwory zarejestrowane 
na jubileuszowych krążkach orkiestry, ale nie zabraknie rów-
nież zupełnie nowych aranżacji przygotowanych specjalnie na 
ten koncert. Z ponad czterdziestoosobową orkiestrą wystąpi  
solistka Maria Walczak.

SIERPNIOWE LETNIE KONCERTY | Park Miejski w Andrychowie

•  25 sierpnia (czwartek) godz. 9.00 – 15.00 
RZEŹBY Z NATURY

Działania artystyczne w przestrzeni natury inspi-
rowane land artem. Tworzenie instalacji w obrębie 
naturalnego krajobrazu, z wykorzystaniem materia-
łów znalezionych na miejscu. 
Warsztaty bezpłatne! Zapisy i szczegółowe informacje  
w Świetlicy CKiW w Rzykach, tel. 500 722 254 oraz w Świe-
tlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, tel. 518 599 869.

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

22 – 25 sierpnia | „NATURALNIE KULTURALNI”
Warsztaty bezpłatne! Szczegóły powyżej.

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 30 września (w godz. 8.00 – 15.00)
Malowane żywicą | ANITA MŁODZIK / WYSTAWA
ANITA MŁODZIK – urodzona w 1984 r. w Wadowi-
cach. Absolwentka Liceum Plastycznego w Bielsku-
-Białej i Policealnego Studium w zakresie Technika 
Architektury Krajobrazu. Członkini Stowarzyszenia 
Grupa Twórców MY z Andrychowa.
Pracuje w technice olejnej i akrylowej, używając 
pędzla i szpachelki, maluje na szkle, tworzy deko-
racje ścienne, eksperymentuje w technice pouringu 
(wylewanie farb na różne podłoża). Ostatnio kompo-
nuje obrazy w formie kolażu z użyciem żywic epok-
sydowych.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 września | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10
22 – 25 sierpnia | „NATURALNIE KULTURALNI” 
Wspólny wakacyjny projekt Świetlicy CKiW w Rzy-
kach i Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie 
skierowany do uczniów szkół podstawowych. Łączy 
zajęcia artystyczne o charakterze warsztatowym  
z działaniami w plenerze nastawionymi na odkrywa-
nie naturalnych atrakcji naszych okolic. Wychodzimy 
w plener aby tworzyć dzieła w tradycyjnych techni-
kach rysunkowych oraz przestrzenne instalacje i do-
kumentacje fotograficzne.
•  22 sierpnia (poniedziałek) godz. 9.00 – 13.00 

MISJA SKARB
Gry i zabawy terenowe połączone z działaniami ar-
tystycznymi z wykorzystaniem naturalnych materia-
łów. Warsztaty będą odbywały się na terenie Sułko-
wic-Bolęciny, w rejonie Jagodnicy.
•  23 sierpnia (wtorek) godz. 9.00 – 18.00 

SZCZYTY KULTURY
Plener artystyczny na szczycie Potrójnej, podczas 
którego uczestnicy będą utrwalać interesujące natu-
ralne zakątki i formacje skalne w wybranych techni-
kach rysunkowych.
•  24 sierpnia (środa) godz. 9.00 – 12.00 

SZKICE I KADRY
Wyjście w plener w poszukiwaniu interesujących form 
architektury, sztuki i natury, które będziemy utrwalać 
w formie fotografii oraz szkiców rysunkowych. 

WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku
zagornik@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 47 29

ŚRODY | „MAŁE ODKRYCIA W ŚRODKU LATA”
Cykl bezpłatnych spotkań warsztatowych. Zajęcia 
łączące działania twórcze i zabawy animacyjne.
• 17 sierpnia, godz. 9.30 – 12.00 | PORTRET ROŚLIN
Wyjście na spacer w celu zebrania roślin, które wy-
korzystane zostaną do tworzenia odbić na glinie.
UWAGA! W razie niepogody zajęcia będą odbywały się  
w placówce od godz. 10.00.

• 24 sierpnia, godz. 10.00 – 12.00 | ODBICIA
Wykonywanie własnych stempli i pieczątek za po-
mocą różnych struktur, form i kształtów. Gry i zaba-
wy ruchowe. 
Szczegółowe informacje: WDK im. R. Prystackiego w Za-
górniku, tel.: 33 875 47 29 lub 530 085 726. Wstęp wolny! 
Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. 

28 sierpnia (niedziela) godz. 11.30
„KTO TAM?” TEATR USZYTY | spektakl lalkowy
Reżyseria, scenografia, scenariusz, obsada:  
Katarzyna Kopczyk i Andrzej Kopczyk
Muzyka: Sambor Dudziński
Spektakl „Kto tam?” Teatru Uszytego z Krakowa 
wprowadza najmłodszego widza w magiczny świat 
teatru lalek i niezwykłych dźwięków. Stworzony na 
oczach dzieci Zajączek – główny bohater przedsta-
wienia – nie chce być sam, pragnie poznać inne 
zwierzęta, by się z nimi zaprzyjaźnić. Ale czy mu się 
to uda? Warstwę plastyczną spektaklu cechuje este-
tyczna synteza i spokojna kolorystyka, która wpływa 
na kształtowanie wrażliwości plastycznej i emocjo-
nalnej widzów.  Po spektaklu dzieci będą miały oka-
zję poznać Teatr Uszyty od „podszewki”.
Organizatorzy: WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku  
i Małopolski Instytut Teatralny. Zapraszamy rodziców  
z dziećmi w wieku 2-6 lat. Wstęp wolny! 

Wakacje z z MDK
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Gdy wytężyłem pamięć 
przypomniałem sobie, że 
„Skład towarów kolonial-
no-korzennych”, który 
wraz z żoną Marią prowa-
dził Władysław Kołaczek 
istniał jeszcze po wojnie 
i zlokalizowany był chyba 
w budynku pod obecnym 
adresem ul. Krakowska 
88. 

Adres podany na toreb-
ce – ul. Piłsudskiego – 
wskazuje na to, że torebkę 
wydrukowano po 6 lipca 
1935 r., gdyż wtedy wła-
śnie uchwałą Rady Miej-
skiej całą obecną ul. Kra-
kowską przemianowano 
na ul. Piłsudskiego, chcąc 
w ten sposób uczcić nie-
dawną śmierć Marszałka.

O sklepie Kołaczka wspomniano w wydanej w roku 1929 „Księdze 
Adresowej Polski” w informacjach dotyczących Andrychowa, w ru-
bryce „Różne towary” na stronie 324, ale ciekawe dlaczego nie ma in-
formacji o nim w broszurce z roku 1934 „Andrychów jako letnisko”.
Wiele informacji na temat rodziny Kołaczków i ich sklepu można 
znaleźć w książce Jadwigi Janus „Andrychów. Sceny z życia miasta”. 
Tam podano lokalizację sklepu w miejscu, które nie bardzo się zgadza 
z tym zapamiętanym przeze mnie z dzieciństwa.
Niedługo po wojnie, gdy w czasach stalinizmu zwalczano „prywatną 
inicjatywę”, zmuszono Kołaczków do likwidacji sklepu. Władysław 
Kołaczek nie poddał się i przez długie lata prowadził wytwórnię 

„Skład towarów kolonialno-korzennych” Władysława Kołaczka

Moja córka, znając słabość ojca do wszelkich przedmiotów związanych z naszym miastem, kupiła mi na aukcji 
w antykwariacie „Rara Avis” torebkę, będącą przedwojenną reklamą andrychowskiego sklepu Władysława Kołaczka. 

Skan torebki reklamowej Władysława 
Kolaczka

Dom przy ulicy Krakowskiej 88 w którym najprawdopodobniej 
mieścił się sklep Kołaczków. foto: A. Fryś

świec ozdobnych i kościelnych. Wykonywał także usługi, polegające 
na zalewaniu stearyną szklanych obudów wypalonych zniczy. Jeden 
z jego byłych pracowników uważa, że za pracę płacił przyzwoicie. 
W. Kołaczek był aktywnym członkiem Kongregacji Kupieckiej, a póź-
niej Cechu Rzemiosł Różnych

W książce „Kto był kim w Andrychowie” można przeczytać, że Wła-
dysław Kołaczek urodził się w Morawskiej Ostrawie, a jego rodzicami 
byli Tekla i Antoni. Mówił on znakomicie po polsku, ale trzeba przy-
znać, że nazwisko aż się prosi o pisownię „Kolaček”. Jadwiga Janus 
pisze w swej książce, że Władysław Kołaczek wraz z rodziną uzyskał 
prawo przynależności do naszej gminy na podstawie uchwały Rady 
Gminy z dnia 21 marca 1927 r.
 W. Kołaczek zmarł w roku 2005, przeżywszy 95 lat. Jego żona Maria 
(1913-1991) pochodziła z Chrzanowa, z kupieckiej rodziny Starzyc-
kich.

Andrzej Fryś
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„Andrychów jako letnisko” Nakładem i pod redakcją: „Informatora” gazetki ściennej 
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ciem Gminy Miasta. Odbito w Drukarni Związkowej w Krakowie. Rok 1934

Fryś A., M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin „Kto był kim w Andrychowie?”, TMA 
Andrychów 2017

Władysław Kołaczek (trzeci od lewej w górnym rzędzie) wśród 
andrychowskich członków Kongregacji Kupieckiej
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* do wylicytowanej ceny doliczony zosta-
nie należny 23% podatek VAT- zgodnie 
z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku
od towarów i usług.
Zbywana działka ma kształt prostokąta 
o wys. 4 m x 6 m, przeznaczona jest pod 
budowę garażu. Położona jest w terenie 
płaskim, niezabudowanym i nieogrodzo-
nym, porośniętym krzakami i drzewami. 
Usunięcie nasadzeń, w celu przygotowa-
nia gruntu pod budowę garażu będzie 
wymagało uzyskania zgody Burmistrza 
Andrychowa. W ewidencji gruntów 
działka sklasyfikowana jest jako B. Do-
jazd do niej odbywa się poprzez grunt 
utwardzony od strony ul. Stanisława 
Lenartowicza istniejącym ciągiem ko-
munikacyjnym. Nabywca działki zobo-
wiązany będzie do utrzymywania w na-
leżytym stanie wybudowanego garażu, 
terenu wokół niego, jak i drogi dojazdo-
wej do garażu. Działka nie jest przedmio-
tem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, 
a ujawnione w Dziale I księgi wieczystej 
KR1W/00045848/3 wzmianki i upraw-
nienia oraz w Dziale III prawa, roszcze-
nia i obciążenia nie dotyczą zbywanej 
działki.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
Gminy Andrychów w zakresie parcel 
położonych w Andrychowie, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady 
Miejskiej w Andrychowie z 28 września 
2006 r. z późn. zm., działka ozn. nr 1971 
znajdują się w jednostce oznaczonej sym-
bolem: A7.1/2.UP2 – tereny obsługi par-
kingowej.
W przetargu mogą brać udział podmio-
ty, które wpłacą wadium w wysokości 
podanej w powyższej tabeli, przelewem 
na rachunek bankowy Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 
2001 0000 1225 0002 prowadzony przez 
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 
sierpnia 2022 r. wadium znajdowało się 
na rachunku Urzędu.
Przed otwarciem przetargu komisja 
przetargowa potwierdza wniesienie wa-
dium przez jego uczestników, którzy 
winni przedłożyć komisji dowód tożsa-
mości oraz oświadczenie, że zapoznali 
się ze wszystkimi warunkami przetar-
gu. W przypadku, gdy uczestnikiem 
jest podmiot wpisany do Krajowego Re-
jestru Sądowego, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powin-
na przedłożyć do wglądu na papierze 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. W przypadku osób pozosta-
jących w związku małżeńskim posiada-
jących ustawową wspólność majątkową 
do udziału w przetargu wymagana jest 
obecność obojga małżonków. W przy-
padku uczestnictwa w przetargu jednego 
małżonka należy złożyć do akt pisemne 
oświadczenie współmałżonka o wyra-
żeniu zgody na przystąpienie małżonka 
do przetargu z zamiarem nabycia nieru-
chomości będącej przedmiotem licytacji 
ze środków pochodzących z majątku 
wspólnego, za cenę ustaloną w przetar-
gu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
uprawniającego do udziału w postępo-
waniu przetargowym. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od podpisania umowy notarialnej. Pozo-
stałym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie (bez 
odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargu, 
w sposób odpowiadający formie wno-
szenia.
Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę jego uczestników, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jed-
no postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży działki 
winna zostać wpłacona jednorazowo 
przed zawarciem umowy notarialnej. 
Przed podpisaniem umowy notarialnej 

środki finansowe winny znajdować się 
na rachunku bankowym Gminy Andry-
chów. O terminie zawarcia umowy nota-
rialnej Nabywca zostanie zawiadomiony 
w terminie do 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Koszty sporządzenia 
umowy notarialnej, w tym opłat sądo-
wych ponosi Nabywca. W przypadku, 
gdy Nabywcą nieruchomości ustalony 
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu 
ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278), do zawarcia umowy notarial-
nej sprzedaży nieruchomości Nabywca 
winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego 
uzyskanie wynika z przepisów cytowa-
nej wyżej ustawy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w ist-
niejącym stanie prawnym i faktycznym, 
a w przypadku konieczności rozgrani-
czenia lub wznowienia granic działek 
pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zby-
wanej działki można uzyskać w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) 
w godzinach pracy Urzędu osobiście lub 
telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-
842-99-56.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczo-
ne na stronie internetowej Urzędu www. 
andrychow . eu oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie www.bip.malopolska.p 
l /umandrychow/ , jak również w siedzi-
bie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów.

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
położonej w Andrychowie przy ul. Stanisława Lenartowicza.Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 

położonej w Andrychowie przy ul. Stanisława Lenartowicza.

Nr działki Pow. działki
(ha)

Księga Wieczysta Cena 
wywoławcza*

Wysokość 
wadium 

Data i miejsce przetargu Godzina

1971 0,0024 KR1W/00045848/3 5.232,00 600,00 24 sierpnia 2022 r. 1000

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług.

Zbywana działka ma kształt prostokąta o wys. 4 m x 6 m, przeznaczona jest pod budowę garażu. Położona jest w 

terenie płaskim, niezabudowanym i nieogrodzonym, porośniętym krzakami i drzewami. Usunięcie nasadzeń, w celu 

przygotowania gruntu pod budowę garażu będzie wymagało uzyskania zgody Burmistrza Andrychowa. W ewidencji 

gruntów działka sklasyfikowana jest jako B. Dojazd do niej odbywa się poprzez grunt utwardzony od strony ul. 

Stanisława Lenartowicza istniejącym ciągiem komunikacyjnym. Nabywca działki zobowiązany będzie do utrzymywania

w należytym stanie wybudowanego garażu, terenu wokół niego, jak i drogi dojazdowej do garażu. 

Działka nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, a ujawnione w Dziale I księgi wieczystej 

KR1W/00045848/3 wzmianki i uprawnienia oraz w Dziale III prawa, roszczenia i obciążenia nie dotyczą zbywanej 

działki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel 

położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z 28 września 

2006 r. z późn. zm., działka ozn. nr 1971 znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem: A7.1/2.UP2 – tereny 
obsługi parkingowej. 

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 

prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 sierpnia 2022 r. 
wadium znajdowało się na rachunku Urzędu.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni 

przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do 

reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową 

do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego 

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
położonej w Andrychowie przy ul. Stanisława Lenartowicza.

Nr działki Pow. działki
(ha)

Księga Wieczysta Cena 
wywoławcza*

Wysokość 
wadium 

Data i miejsce przetargu Godzina

1971 0,0024 KR1W/00045848/3 5.232,00 600,00 24 sierpnia 2022 r. 1000

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT- zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług.

Zbywana działka ma kształt prostokąta o wys. 4 m x 6 m, przeznaczona jest pod budowę garażu. Położona jest w 

terenie płaskim, niezabudowanym i nieogrodzonym, porośniętym krzakami i drzewami. Usunięcie nasadzeń, w celu 

przygotowania gruntu pod budowę garażu będzie wymagało uzyskania zgody Burmistrza Andrychowa. W ewidencji 

gruntów działka sklasyfikowana jest jako B. Dojazd do niej odbywa się poprzez grunt utwardzony od strony ul. 

Stanisława Lenartowicza istniejącym ciągiem komunikacyjnym. Nabywca działki zobowiązany będzie do utrzymywania

w należytym stanie wybudowanego garażu, terenu wokół niego, jak i drogi dojazdowej do garażu. 

Działka nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, a ujawnione w Dziale I księgi wieczystej 

KR1W/00045848/3 wzmianki i uprawnienia oraz w Dziale III prawa, roszczenia i obciążenia nie dotyczą zbywanej 

działki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel 

położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z 28 września 

2006 r. z późn. zm., działka ozn. nr 1971 znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem: A7.1/2.UP2 – tereny 
obsługi parkingowej. 

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 

prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 sierpnia 2022 r. 
wadium znajdowało się na rachunku Urzędu.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni 

przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do 

reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową 

do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego 



20

Nowiny Andrychowskie
sierpień 2022

Kazimierz Michał Marowski urodził się w Andrychowie 24 marca 
1871 r. w domu pod nr 17. Jego rodzicami byli Alojzy Marowski 
oraz Kamila z Witkowskich. Starsza siostra, Leokadia Marowska 
(ur. 1859), pracowała jako nauczycielka w andrychowskiej szkole 
żeńskiej, a prywatnie była żoną Ferdynanda Pachla. 
Wykształcenie średnie i wyższe odebrał Kazimierz w Krakowie. 
Ukończył Gimnazjum św. Anny (egzamin dojrzałości złożył 
w 1889 r.), następnie w latach 1889-1893 studiował prawo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, a w latach 1893-1895 filozofię. W 1894 r. 
uzyskał tytuł doktora praw, a w 1913 r. habilitację na podstawie 
pracy „Ochrona tajemnicy listowej ze szczególnym uwzględnie-
niem prawa karnego austriackiego” i tytuł docenta prywatnego 
prawa karnego UJ.
Marowski rozpoczął pracę jeszcze w okresie przedrozbiorowym, 
szybko wybijając się „dzięki niezwykłym swoim zdolnościom 
i nieskazitelnej prawości swego charakteru”. Pełnił kolejno funkcje: 
auskulanta w c.k. sądzie krajowym w Krakowie, adiunkta w c.k. 
sądzie powiatowym w Kalwarii, adiunkta sądowego w c.k. sądzie 
krajowym w Krakowie. Od roku 1904 pełnił funkcję zastępcy Pro-
kuratora Państwa w Rzeszowie, następnie w Tarnowie i Krako-
wie. Wreszcie w 1910 r. c.k. minister sprawiedliwości „zamiano-
wał posiadającego tytuł i charakter prokuratora Państwa, zastępcę 
prokuratora Państwa dr. Kazimierza Marowskiego w Krakowie 
i zastępcę prokuratora Państwa dr. Maryana Langa w Krakowie, 
prokuratorami Państwa z pozostawieniem ich w miejscach służ-
bowych”. 
Co istotne, Kazimierz Marowski nie skupiał się wyłącznie na dzia-
łalności związanej z praktyką sądową i prokuratorską. Jednocze-
śnie od roku akademickiego 1914/1915 prowadził bowiem wy-
kłady z zakresu prawa karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
 Od 1917 r. Marowski pracował w Sekcji Ustawodawczej De-
partamentu Sprawiedliwości. Tuż po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. został mianowany przez Radę Regen-
cyjną pierwszym prokuratorem Sądu Najwyższego przy Izbie 
Karnej. Niedługo później, w grudniu tego roku, zastąpił Józefa 
Światopełka-Zawadzkiego na stanowisku szefa sekcji w Mini--Zawadzkiego na stanowisku szefa sekcji w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości. W tym samym czasie objął też katedrę 
procedury karnej na Uniwersytecie Warszawskiej, z której jednak 
– mimo wyjątkowych predyspozycji do pracy jako wykładowca 
– musiał po pewnym czasie zrezygnować ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia. Należał do Komisji Prawniczej Akademii 
Umiejętności, a także Towarzystwa Prawniczego i Ekonomiczne-
go w Krakowie, w którym pełnił funkcję sekretarza generalnego. 
Za swoje zasługi dekretem z dnia 2 maja 1923 r. otrzymał Krzyż 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Kazimierz Marowski zmarł 19 stycznia 1926 r. w wieku 54 lat, 
pochowany został na warszawskich Powązkach. Jak zaznaczono 
w jego nekrologu, był „w okresie organizacji sądownictwa polskie-
go śp. Marowski (…) jednym z najpierwszych, który całą swoją 
rozległą wiedzę prawniczą i pracę poświęcił sprawie sądownictwa 
polskiego”.

Daria Rusin

Kazimierz Marowski 
– pierwszy prokurator w Sądzie Najwyższym II RP

Odzyskanie przez Polskę niepodległości pod koniec 1918 r. wiązało się nie tylko z walką o granice odrodzonego 
państwa, ale również ze żmudnym procesem kształtowania jego ustroju. Jedną z osób zaangażowanych w te 
działania, zwłaszcza w dziedzinie sądownictwa, był pochodzący z Andrychowa Kazimierz Marowski.  

Bibliografia:
„Gazeta Lwowska”, nr 248, 1 listopada 1910.
Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921-1924, Warszawa 1926.
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 1918/1919, Kraków 1920.
S.p. Kazmierz Marowski, „VI. Miscellanea” [online], [dostęp: 29. 07.2022]. Dostępny w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bit-
stream/10593/20257/1/08Miscellanea%20RPEiS%206%282%29%2C%201926.pdf 
Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum Nowodworskiego czyli Św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1889, Kraków 1889.
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów 1895-1914.

Kazimierz Marowski, fotografia zamieszczona w „Nowościach 
Illustrowanych” nr 3 z 1910 r.
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Dwa kolejne spotkania poświęcone były projektowaniu gier. Dzieci 
samodzielnie wymyśliły oraz wykonały grę planszową o zwierzętach 
domowych, stworzyły również własną wersję popularnej gry karcia-
nej Uno. 
Tematem kolejnych zajęć były polskie legendy. Podczas spotkania 
uczestnicy wzięli udział w grze escape room. W poszczególnych po-
mieszczeniach biblioteki czekały na nich zadania, które miały na celu 
sprawdzenie w formie zabawy ich wiedzy na temat rodzimych po-
dań.

Ostatnie spotkanie upłynęło natomiast pod znakiem klasycznych ba-
śni, które każdy z nas poznaje już od najmłodszych lat. Aby spraw-
dzić, jak dobrze je pamiętamy, postanowiliśmy zagrać wspólnie 
w bajkowe kalambury. Wiedzę na temat baśni utrwaliliśmy również 
przygotowując unikatowe  karty do gry w dobble. Serdecznie dzię-
kujemy za udział wszystkim dzieciom uczestniczącym w naszych 
bibliotecznych warsztatach. Mamy nadzieję, że bawiliście się równie 
dobrze jak my i zachęcą Was one do częstego odwiedzania biblioteki 
w Andrychowie.                                   MBP

Letnie warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie

Wakacje w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie minęły pod znakiem warszta-
tów. Przez pięć kolejnych wtorków od 12 lipca do 9 sierpnia dzieci uczestniczyły w spotkaniach tematycznych. Podczas 
pierwszych zajęć uczestnicy poznawali historię rozwoju przydomowych ogródków wiejskich, poznawali występujące 
w nich kwiaty, zaprojektowali również przed biblioteką własną rabatę, którą można cały czas podziwiać.

Starsi kibice Beskidu pamiętają go jako za-
wodnika (od 1972 roku) tego klubu. A jaka 
to była drużyna! Zespół najpierw po spadku 
awansował co roku od A-klasy po III ligę, co 
stanowiło trzeci poziom rozgrywek w kraju. 
Potem Krystian Nowak był wieloletnim tre-
nerem Beskidu, a w kolejnych latach także 
Hejnału Kęty, Skawy Wadowice, Zapory Po-
rąbka i Leskowca Rzyki. Zawodowo od 1990 
roku był związany ze Szkołą Podstawową 
nr 4 w Andrychowie, gdzie przez dziesięć 
lat dał się poznać jako bardzo dobry wycho-
wawca młodzieży i nauczyciel wychowania 
fizycznego. -Był czołowym zawodnikiem, za-
wsze grał na obronie – wspomina go kolega z 

boiska Jan Witkowski. -Największe jego spor-
towe sukcesy przypadają na lata 1975 – 1977, 
kiedy to po spadku Beskidu w sezonie 1974/75 
do A-klasy krakowskiej, od jesieni 1975 roku roz-
począł się marsz w górę zakończony w III lidze. 
„Ciacha”, bo tak go nazywaliśmy zapamiętałem, 
jako człowieka wesołego, fajnego piłkarza, fajnego 
kolegę. W trakcie grania w piłkę ukończył studia 
i uzyskał uprawnienia trenera. Jako trener wpro-
wadził Beskid do IV ligi małopolskiej, co też było 
wysoką klasą rozgrywek. Był też trenerem innych 
drużyn, w tym Leskowca Rzyki grającego wyso-
ko, bo w okręgówce, co mało kto pamięta. 

jd Fot. Archiwum SP nr 4 w Andrychowie

Odszedł piłkarz, trener, nauczyciel
To niezwykle smutna informacja i ogromna strata, zwłaszcza dla spo-
łeczności sportowej naszego regionu i dla środowiska oświatowego. W 
wieku 74 lat zmarł Krystian Nowak.
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Pani Stanisławie Seczyńskiej-Nadajczyk

wyrazy szczerego współczucia 
po śmierci męża Jana

przekazują koleżanki i koledzy
z Towarzystwa Miłośników Andrychowa

Szczere wyrazy współczucia dla Wiceburmistrza Andrychowa 
Mirosława Wasztyla z powodu śmierci

Matki

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 
wraz ze współpracownikami Urzędu Miejskiego w Andrychowie 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski 
wraz z Radnymi Rady Miejskiej
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Metalowców 10, Gabinet 2-03

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 
kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

SIERPIEŃ 2022

17.08.2022 r. (środa) 8:00-12:30 
18.08.2022 r. (czwartek) 11:00-15:30

22.08.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
24.08.2022 r. (środa) 14:30-19:00 

25.08.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00
29.08.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

31.08.2022 r. (środa) 8:00-12:30

Szanowni Mieszkańcy gminy Andrychów!

Z okazji obchodzonego w całej Polsce 8 sierpnia Wielkiego Dnia Pszczół zwra-
camy się do Was i prosimy o pomoc w ratowaniu pszczół.
My, ludzie, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zawdzięczamy 
pszczołom i jak są one dla nas wszystkich ważne. Od pracy tych pożytecz-
nych owadów zależy istnienie większości (ok. 80%) roślin na świecie, roślin 
stanowiących pożywienie dla człowieka i zwierząt. Od pszczół pozyskujemy 
też miód,  pyłek, propolis, które wykorzystujemy w medycynie czy kosmety-
ce. Jednak na skutek nieodpowiedzialnej  działalności człowieka (zanieczysz-
czenia powietrza, stosowanie środków ochrony roślin) pszczoły zagrożone są 
wyginięciem. Możemy im pomóc, zaczynając od małych kroków na własnym 
„podwórku”, np. sadząc w ogródku lub na balkonie rośliny, które są lubia-
ne przez pszczoły albo tworząc miejsca, skąd pszczoły mogą czerpać zapas 
wody lub, gdzie mogą się schronić. My już zaczęliśmy pomagać. Założyliśmy 
dwie łączki kwietne koło naszej szkoły i zbudowaliśmy hoteliki    i poidełka dla 
pszczół.
Jeszcze raz apelujemy! Dbajmy o pszczoły, bo chroniąc je, chronimy również 
siebie.

Uczniowie klasy 5a w Sułkowicach-Łęgu 
Sułkowice-Łęg, 22.06.2022

„Gdy znikną pszczoły, ludzkość przeżyje jeszcze maksymalnie 4 lata”

Albert Einstein

Do tragedii doszło podczas lądowania. 
Ucierpiała też druga osoba. Koledzy ze 
służby zapamiętali go jako dobrego ko-
legę i świetnego fachowca. Rozpoczynał 
jako tak zwany zwykły strażak, potem 
piął się po szczeblach w andrychow-
skiej jednostce przez dowódcę zastępu 
i dowódcę zmiany po dowódcę całej 
JRG. - Zaczynał pracę w 1992 roku w JRG 
Andrychów – mówi Henryk Maciejczyk, 
były zastępca andrychowskiej jednostki. 
- Był wtedy po szkole aspirantów w Krako-
wie i przygotowywał nas, młodych adeptów sztuki pożarniczej do egzaminów. 
Prowadził dla nas szkolenia. To człowiek z pasjami - strażacką jak i lotniczą. 
Latał najpierw na lotni potem na motolotni. Pamiętam dzień, kiedy zaliczył kurs 
i mógł latać. Henryk Maciejczyk podkreśla też zasługi Pawła Szczepań-
czyka w zakresie modernizacji siedziby Jednostki Ratowniczo - Gaśni-
czej w Andrychowie, gdy był jej dowódcą a potem przeszedł w lipcu 
2006 roku na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP. Na 
postępy prac patrzył fachowym okiem, gdyż z wykształcenia był także 
budowlańcem. Na emeryturę przeszedł w 2015 roku. - Ci najlepsi po-
trzebni są nie tylko tu na ziemi, ale też gdzieś w górze – dodaje Henryk Ma-
ciejczyk. - Cześć Jego pamięci! 

jd Fot. wadowiceonline

Odszedł strażak, 
miłośnik latania, 
dobry człowiek...
W sobotę (23 lipca) zginął w wypadku motolotni, były 
zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej oraz były dowódca andrychowskiej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP mł. bryg. Paweł Szczepańczyk. 
Miał 56 lat.

W piątek 24 czerwca b.r. można było w Radiu Andrychów wysłuchać 
felietonu Jarosława Szklarczyka zatytułowanego: „Andrychowska 
Kronika Prasowa”. Autor cytuje w nim materiały o Andrychowie, 
jakie zamieściła „Gazeta Krakowska” w numerach z 19 i 20 paź-
dziernika 1966 r. Materiały te były interesujące z punktu widzenia 
historii naszej małej ojczyzny, ale p. Szklarczyk, w sposób moim zda-
niem niepotrzebny i nieuprawniony, zilustrował audycję dźwiękiem 
„Międzynarodówki”, zaś czytając naśladował (chyba zresztą dosyć 
nieudolnie) akcent człowieka, którego językiem macierzystym jest 
rosyjski.
Pierwszy z omawianych materiałów dotyczył ręcznej łącznicy telefo-
nicznej, jaka wówczas obsługiwała nasze miasto. Sam byłem posia-
daczem telefonu „na korbkę” i trudno mi uwierzyć że dziś, kiedy od 
tamtych czasów minęło pięćdziesiąt lat z okładem, każdy obywatel, 
z każdego telefonu, może się połączyć z każdym innym aparatem 
na świecie tylko przez odpowiednie naciskanie klawiszy. Przypusz-
czam, że p. Szklarczyk uważa, (zapewne słusznie) że w latach 60-tych 
ub. wieku telekomunikacja polska była zapóźniona w rozwoju, ale 
żeby aż Międzynarodówka? I rosyjski akcent?
Nie będę omawiał całej treści audycji, ale zatrzymam się nad naprawdę 
ważną z mojego punktu widzenia sprawą absolwentów andrychow-
skiego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Krakowskiej. Uważam, 
że ci inżynierowie byli na pewno dobrze przygotowani do zawodu 
i potrzebni „Andorii” (a także innym zakładom, gdzie pracowali) i nie 
wolno o nich mówić z wyczuwalną pogardą, przy akompaniamencie 
komunistycznej pieśni. 
Nawiasem mówiąc „Międzynarodówka” powstała we Francji w roku 
1871 podczas Komuny Paryskiej, która jak wiadomo z komuni-
zmem niewiele miała wspólnego. Od końca XIX w. pieśń ta została 
nieformalnym hymnem socjaldemokratów, a dopiero w wieku XX 
stała się pierwszym hymnem Związku Radzieckiego, a potem hym-pierwszym hymnem Związku Radzieckiego, a potem hym-
nem KPZR.

Andrzej Fryś
P.S. Dla uniknięcia zbędnych komentarzy podaję, że sam co prawda 
jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej, ale ukończyłem studia 
dzienne i z andrychowskim Punktem Konsultacyjnym nie miałem nic 
wspólnego.
P.S. II Napisałem w tytule o kalaniu własnego gniazda mając na myśli 
redakcję „Nowin Andrychowskich” i „Radia Andrychów” w której 
pracujemy obaj: p. Szklarczyk i ja.

Andrychowskim okiem

Będę kalał własne gniazdo (ale tylko trochę)
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą 
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni 
poprzez własne dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, 
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją 
lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu.

Jeżeli uważasz, że masz problem z alkoholem 
- zadzwoń. 

Anonimowi Alkoholicy czekają.

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
„Podaj dalej” środa 16:30

„STOKROTKA” czwartek 18:00
„Exodus” wtorek 19:00

Kościół pw. Stanisława (pomieszczenia 
biblioteki)

„MGIEŁKA” niedziela 19:00

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
Grupy Wsparcia poniedziałek 19:00

DDA/DDD „Nowe Życie” 
Pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików i rodzin 

dysfunkcyjnych

Salka w dolnym kościele św. Stanisława 
pomoc dla żon alkoholików

Gr. AI-ANON „NADZIEJA” 
wtorek 17:40 - 18.45

Telefon kontaktowy Andrychów: 
p. Wiesiek nr 788 789 052

Anonimowi 
Alkoholicy 

czekają

Opowieść o tym, że ta-
towie mogą wszystko… 
inaczej, co nie znaczy go-
rzej, ale z pewnością za-
bawniej! Niestraszny im 
bałagan, znajdą coś dla 
osłody, z nimi jest i zaba-
wa i czas na przygody. 
Mają głowy pełne pomy-
słów i rozwiązań orygi-
nalnych. Oto ojcowie do 
zadań specjalnych. Znają 
sposób na nudę, wiedzą, 
jak bawić się praniem, 
a codzienne sytuacje sta-
nowią dla nich wyzwanie.

Liz Hyder 
Dary

Anglia, 1840. Hrabstwo 
Shropshire. Młoda kobie-
ta chwiejnie idzie przez 
las. Kiedy pada na kolana 
w agonii, świat wokół się 
zatrzymuje. Gdy docho-
dzi do siebie, jest zdu-
miona na widok swojego 
cienia – z jej ramion wy-
rastają skrzydła. Tymcza-
sem plotki o „upadłych 
aniołach” zaczynają sze-
rzyć się w całym Londy-
nie…

Jay Kristoff 
Nibynoc

W świecie, gdzie trzy słońca 
prawie nigdy nie zachodzą, 
początkująca morderczyni 
wstępuje do szkoły dla za-
bójców, planując zemstę na 
osobistościach, które znisz-
czyły jej rodzinę. Córka 
powieszonego zdrajcy, Mia 
Corvere, ledwie uchodzi 
z życiem po nieudanej rebe-
lii jej ojca. Samotna i pozba-
wiona przyjaciół ukrywa 
się w mieście wzniesionym 
z kości martwego boga. 

Leszek K. Talko 
Tato(wie)! – 

Madonna po raz kolejny 
zapisała się na kartach 
historii, kiedy po raz 50. 
znalazła się na szczycie 
listy przebojów Dance 
Club Songs, stając się tym 
samym pierwszą i jedy-
ną artystką, która ma na 
koncie 50 przebojów nr 1 
na wszystkich listach Bil-
lboardu. Z okazji ustano-
wionego, historycznego 
rekordu, Madonna ob-
jęła artystyczną kuratelą 
kompilację krążka. [em-
pik.com]

Kwiat Jabłoni i goście: 
Wolne serca

Krążek to 10 coverów od 
zespołu KWIAT JABŁO-
NI I GOŚCI we współpra-
cy z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. „Nigdy 
nie mów tego, że nienawi-
dzisz…” Rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego 
to uroczyste obchody, kon-
cert i okolicznościowy al-
bum. Tym razem tego zada-
nia podjął się zespół Kwiat 
Jabłoni, czyli Kasia Sien-
kiewicz i Jacek Sienkiewicz 
i wraz z zaproszonymi go-
śćmi odświeżył największe 
polskie przeboje z ostatnich 
dekad. [empik.com]

Beyonce  
„Renaissance”

Tworzenie tego albumu po-
zwoliło mi znaleźć miejsce 
by marzyć i uciec od strasz-
nych wydarzeń na świecie. 
Pozwoliło mi poczuć się 
wolną i przeżyć przygody 
w momencie, gdy inne rze-
czy stały w miejscu. Moją 
intencją było stworzenie 
bezpiecznej przestrzeni, bez 
ocen. Miejsca wolnego od 
perfekcjonizmu i nadmier-
nego myślenia. Miejsca by 
krzyczeć, odpuścić i poczuć 
wolność. To była piękna po-
dróż i eksploracja. – Beyon-
cé [empik.com]

Madonna  
„Finally Enough Love: 50 

Number Ones”
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Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie wraz z Radiem An-
drychów i Nowinami Andrychowskimi po raz kolejny zapraszają do 
udziału w akcji „Książkobranie”, w której na uczestników czekają na-
grody w postaci książek oraz audiobooków.
Aby wziąć udział w „Książkobraniu”:
1. W kolejnych numerach Nowin Andrychowskich od sierpnia do 
grudnia znajdować się będą specjalne kupony, które należy wyciąć 
i zachować.
2. Na kuponie z danego miesiąca należy wpisać hasło, które zosta-
nie podane podczas audycji poświęconej książkom, emitowanej na 
antenie Radia Andrychów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
o godzinie 11:00.
3. Po uzbieraniu wszystkich pięciu kuponów z podanymi hasłami na-
leży je dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej do dnia 15 grud-
nia (w przypadku przesyłek doręczonych liczy się data na stemplu 
pocztowym). Zgłoszenie powinno być dostarczone w kopercie i za-
wierać oprócz kuponów również imię, nazwisko oraz numer telefonu 
osoby biorącej udział w akcji.
4. Spośród osób, które dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie do 15 grudnia uzupełnione kupony wraz ww. da-
nymi zostaną rozlosowane książki oraz audiobooki. Wyniki zostaną 
ogłoszone w grudniu na antenie Radia Andrychów, na łamach No-
win Andrychowskich, a także na stronach internetowych i profilach 
w mediach społecznościowych organizatorów.
Zapraszamy!

dr

„Książkobranie”
Słuchaj Radia Andrychów, czytaj Nowiny Andrychow-
skie i odbieraj nagrody w bibliotece! 

KUPON I
Wydanie sierpniowe

Hasło:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie, jak co roku ofero-
wana jest usługa oprawiania folią książek, podręczników i zeszytów. 
Na chwilę obecną nie ma możliwości obłożenia książek „na miejscu” 
czas oczekiwania wynosi ok. 7 dni. Ceny oprawy podręczników i ze-
szytów wahają się od 1.00 zł do 2,20 zł w zależności od formatu książ-
ki. Nie warto czekać z oprawą książek do końca wakacji, pod koniec 
sierpnia z pewnością będą kolejki.

p

Oprawa książek w bibliotece. 
Warto to zrobić już dziś!

W tym roku odbyły się już 4 spotkania, 
m.in. z Czesławą Wojewodzic – Prezes 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiej-
skich Andrychów o „Tradycjach Świąt 
Wielkanocnych”, z Sabiną Gancarz 
o „Poezji regionalnej” oraz z Leszkiem 
Bartoldem o „Słodkich wędrówkach”. 
Również w kolejnych miesiącach za-
planowane są spotkania Klubu.  Warto 
dodać, iż wszyscy seniorzy w naszej 
gminie są mile widziani na spotka-
niach. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu Seniora „Zawsze 
Młodzi” mogą zgłosić chęć udziału osobiście w siedzibie biblioteki przy 
ul. Krakowskiej 74 lub telefonicznie 33 875 25 52.                                          p

Klub Seniora „Zawsze Młodzi”

Od września Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie 
zaprasza na spotkania w Klubie Seniora „Zawsze Młodzi”.
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Komisarzem pleneru był Rafał Lenart, po-
chodzący i mieszkający w Suchej Beskidz-
kiej malarz i rysownik, absolwent Wydziału 
Malarstwa krakowskiej ASP. Na wystawie 
prezentowanych jest ok 40 prac wykonanych 
w różnych technikach, autorstwa 18 artystów. 
Wśród nich zobaczyć można pejzaże Zbyszka 
Burego czy zmarłego w czerwcu Kazimierza 
Jończego, którego śmierć uczczono minutą 
ciszy. Wernisaż był miłą okazją do spotkania, 
wspomnień z pleneru i rozmów o sztuce.
Na wernisażu obecni byli m.in. dyrektor CKiF 
w Suchej Beskidzkiej Grzegorz Wysmołek, 

członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Wadowickiej, Grupy Plastycznej Nadskawie, 
Stowarzyszenia Grupa Twórców „My” z An-
drychowa, przyjaciele artystów oraz wielbi-
ciele sztuki. Wystawie towarzyszy folder pre-
zentujący sylwetki artystów biorących udział 
w II Plenerze Malarskim.
Ekspozycja trwa do końca sierpnia. Serdecz-
nie zapraszamy do Suchej Beskidzkiej w go-
dzinach otwarcia muzeum.

p Fot. Anna Płonka

Suskie pejzaże na wystawie w Galerii Zamek

29 lipca w Galerii Zamek w Suchej Beskidzkiej miało miejsce otwarcie 
poplenerowej wystawy malarstwa artystów, którzy w maju uczestniczyli 
w plenerze malarskim w Suchej Beskidzkiej.

„Czternastka” w pełnej wysokości „na rękę” 
wyniesie 1217,98 złotych. Świadczenie jest 
zwolnione z podatku dochodowego, pobra-
na będzie tylko składka zdrowotna.
„Czternastkę” w pełnej kwocie otrzyma ok. 
7,7 mln osób, których świadczenie podsta-
wowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przy-
padku osób ze świadczeniem między 2900 zł 
a 4188,44 zł „czternastka” będzie zmniejszana 
zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. 
Jednak minimalna jej wysokość wyniesie 50 
złotych. W ZUS terminy wypłaty tego świad-
czenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. 

ZUS

ZUS: wypłata 
„czternastki” pewna; 
nie trzeba składać 
wniosku

25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 
14. emerytury. Świadczenie zostanie 
wypłacone z urzędu. Oznacza to, że 
nie trzeba składać żadnego wnio-
sku, aby otrzymać pieniądze – mówi 
prof. Gertruda Uścińska, prezes Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych.

W turnieju udział wezmą drużyny z podzia-
łem na kategorie wiekowe kobiet +20 oraz 
+35 i +43 i kategorię mężczyzn +20 oraz +40, 
+48, +55 oraz +60. Zapisy trwają do 2 wrze-
śnia. Link do rejestracji można uzyskać na 
stronie internetowej polskasiatkowka.pl lub 
na profilu facebookowym Polskiej Siatków-
ki Masters i Amator, która jest głównym or-
ganizatorem zawodów. -Mamy już zgłosze-
nia ekip z Norwegii, Ukrainy i Litwy oraz 
kilkanaście z kraju, ale rejestracja niedawno 
dopiero się rozpoczęła – mówi Krzysztof 
Malczewski z Polskiej Siatkówki Masters i 
Amator. - Myślę, że pod koniec sierpnia bę-
dzie to nabierało odpowiedniego kształtu. 
Całość będzie się odbywać na halach przy 
ulicy 1 Maja, w SP nr 2 i nr 4. Boiska ustawio-
ne będą w poprzek tak, aby można było jed-
nocześnie rozgrywać sześć pojedynków. Jak 
przypomina nasz rozmówca przed pande-
mią, gdy panowała rekordowa frekwencja, 
w ciągu trzech dni rozegrano 120 meczów, 
na boisku pojawiło się 400 siatkarek i siatka-
rzy z jedenastu państw! Obecnie nie należy 
się spodziewać aż tak szeroko zakrojonych 
zawodów. Nie wezmą w nich udziału na 
pewno reprezentanci Rosji i Bialorusi. Pod 
znakiem zapytania staje też uczestnictwo 

męskich zespołów z Ukrainy do lat sześć-
dziesięciu, ze względu na ograniczenia wy-
jazdowe.
Krzysztofa Malczewskiego, mieszkańca Kę-
dzierzyna-Koźla, zapytaliśmy, skąd pomysł 
właśnie na Andrychów. -Wszystko odbywa 
się na zasadzie od znajomego do znajomego 
w gronie byłych siatkarzy – odpowiada nasz 
rozmówca. -Do Andrychowa skierowała 
mnie pani Alicja Simoni-Kramarz, która kie-
dyś grała w siatkówkę, też organizowała w 
Andrychowie turniej, który się udawał. Ja 
grając kiedyś w siatkówkę bywałem w tym 
mieście, przypominam sobie nawet tą halę. 
Do tego dochodzi i to, ze Andrychów jest 
fajnym miastem, pięknym miejscem. Trzeba 
też wspomnieć dobrą współpracę z burmi-
strzem i Urzędem Miejskim. 
Patronat nad zawodami objęli marszałek 
województwa małopolskiego Witold Ko-
złowski, starosta wadowicki Eugeniusz 
Kurdas oraz burmistrz Andrychowa To-
masz Żak. Patronami wydarzenia po stro-
nie samorządowej są andrychowski Urząd 
Miejski, Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i 
Turystki oraz Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji.

jd

Międzynarodowy turniej w Andrychowie
W dniach 8-11 września 2022 na sześciu sportowych arenach w Andrychowie odbędzie się XII Kaman Cup Worl-
dVoley & Amateur Championship. To będzie święto siatkówki w wydaniu międzynarodowym.
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Jak dowiedzieliśmy się od Tomasza Rupika trenera – koordynatora 
w MKS, nowym szkoleniowcem został Piotr Kwak (na zdjęciu), który 
do tej pory opiekował się drużyną kadetek. - Przede wszystkim chciał-
bym wszystkich kibiców w Andrychowie uspokoić: żeńska siatkówka w na-
szym mieście jest, była i będzie – mówi Tomasz Rupik. - Na pewno duże 
zmiany czekają nas w tym sezonie. Jak wszyscy sympatycy siatkówki już wie-
dzą, zrezygnowała trenerka Beata Książek. Poza tym pierwszy zespół zostanie 
odmłodzony. Część zawodniczek rozpoczyna studia, zmienia barwy klubowe. 
Drużyna będzie bazowała na dotychczasowych kadetkach wzmocnionymi 
siatkarkami, które zostają w naszym klubie czyli głównie maturzystkami. Tak 
naprawdę to będzie jednak grupa treningowa kadetek z seniorkami.
Jak podkreśla nasz rozmówca, prezes Zbigniew Marek i cały Za-
rząd MKS zdecydowali o powrocie do źródeł czyli szkolenia dzieci 
i młodzieży. Nie będzie wywierana żadna presja na pierwszy ze-
spół w sprawie awansu do II ligi. Dziewczyny mają po prostu grać 
na swoim dobrym poziomie. Klub liczy, że za parę lat doczeka się 
dobrej drużyny złożonej z wychowanek. W barwach tego klubu ćwi-
czy aż sto dziewcząt. Najmłodsze to czwartoklasistki. Mocną bazą jest 
Szkoła Podstawowa nr 2, ale też w „Czwórce” sporo się też dzieje. 
Pojawiają się ponadto chętne do gry osoby spoza Andrychowa. Re-
krutacja odbywa się na okrągło. MKS zapewnia swojej młodzieży tak 
żeńskiej jak i męskiej dobre warunki treningowe. Podczas wakacji 
odbywają się wyjazdy na obozy szkoleniowe, z których korzystają 
nawet najmłodsi adepci siatkówki.  Siatkarki z klas IV-VI oraz nieco 
starsze młodziczki przebywały w Dźwirzynie. To podopieczne Ewy 
i Piotra Burych. Z kolei grupy kadetów i juniorów trenowane przez 
Piotra Kwaka i Henryka Włodarczyka pojechały na obóz w Proszowi-
cach. Siatkarze z klas IV-V trenowali pod opieką Piotra Trojaka w Ro-
czynach  - Będziemy występować we wszystkich kategoriach wiekowych, od 
„kinderek”, poprzez młodziczki i kadetki po juniorki oraz oczywiście seniorki 
– stwierdza Tomasz Rupik.

jd Fot. Facebook MKS Andrychów 

MKS: Nowy trener żeńskiego zespołu

Po rezygnacji Beaty Książek, o czym informowaliśmy, 
z funkcji trenera seniorek MKS Andrychów, wiadomo 
już, kto będzie jej następcą. Podał to dziś już oficjalnie 
klub. 

W sobotnim turnieju żaków wzięły udział drużyny: Akademia Mi-
strzów Cracovia Andrychów, Akademia Piłkarska TRIK, Football 
Academy Beskid Andrychów, Znicz Sułkowice-Bolęcina. Z kolei 
w zmaganiach młodzików zagrało sześć drużyn, które uklasyfikowa-
ły się na następujących miejscach: 1. Progress Andrychów I, 2. Progress 
Andrychów II, 3. Akademia Kobiecego Futbolu Wisła Brzeźnica, 4. 
Znicz Sułkowice-Bolęcina, 5. Orzeł Witkowice, 6. Beskid Andrychów.
W niedzielę odbył się tradycyjny turniej zakładów pracy, w którym 
triumf świętowali piłkarze zespołu Mebles. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Tradycyjny festyn na stadionie Znicza

Początkiem lipca zorganizowany został coroczny festyn 
na obiektach Znicza Sułkowice Bolęcina. W pierwszym 
dniu odbyły się turnieje piłkarskie drużyn młodzieżo-
wych, a w niedzielę do walki stanęli reprezentanci zakła-
dów pracy. Nie zabrakło też innych atrakcji, jak przeloty 
helikopterem, loteria fantowa czy zabawy dla dzieci.

Funkcję trenera, przypomnijmy, po Tomaszu Rupiku objął Maciej Fi-
jałek, który będzie zarazem drugim rozgrywającym. Na tej pozycji po-
jawi się nowy siatkarz – Szymon Janus pozyskany z Metra Warszawa. 
MKS wzbogacił się też o dwóch przyjmujących. To Michał Krawczyk 
z Karpat Krosno, o którym już informowaliśmy, oraz Mikołaj Być 
z Hutnika Kraków. Z tego samego krakowsko-nowohuckiego klu-
bu przechodzi środkowy – Jakub Filipczak. Będzie też nowy libero, 
Wiktor Haduch z MKS Będzin, o którym także już informowaliśmy. 
- Wszyscy mają po dwadzieścia, dwadzieścia jeden lat – mówi trener Maciej 
Fijałek. - Tak więc odmłodzimy trochę drużynę. Myślę, że to będzie na plus. 
A są to chłopaki, które gdzieś tam już pograły i mimo młodego wieku mają 
doświadczenie.
Przygotowania do sezonu rozpoczęły się 8 sierpnia. Treningi odby-
wają się raz dziennie, po południu. A zobaczyć będzie można naszą 
drużynę już grającą 2 i 3 września, kiedy to odbędzie się Turniej o Pu-
char Burmistrza Andrychowa. Rywalami MKS będą wtedy zespoły 
z Jaworzna, Kęt i Rudzińca (beniaminek II ligi).

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

MKS Andrychów: 
Męska drużyna skompletowana!

II-ligowy zespół MKS Andrychów rozpoczął przygo-
towania do nadchodzącego sezonu w poniedziałek 8 
sierpnia. W drużynie pojawiło się pięć nowych twarzy 
sprowadzonych z Warszawy, Krakowa, Krosna i Będzina.
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Na najbardziej malowniczo położonym w re-
gionie zagórnickim boisku rzucają się w oczy 
dwa banery. Jeden z herbem klubowym, 
a drugi z okazałym hasłem na tle barw LKS 
Gronie: WIARA SIŁA MĘSTWO. Zapewne 
ta wiara, ta siła i to męstwo zaprowadziło ze-
spół w progi A-klasy. Hasło wymyślił wice-
prezes Marcin Karcz, zarazem piłkarz. Tutaj 
zdecydowana większość członków Zarządu 

to aktywni zawodnicy.
Jakie były założenie przed sezonem? Czy 
planowano awans? Zapytaliśmy o to prezesa 
klubu Krzysztofa Kierpca. - Zawsze gra się o coś 
czyli o zwycięstwo i o pierwsze miejsce – odpo-
wiada szef Gronia. - Zakładaliśmy, że będziemy 
w czołówce B-klasy. Pomogła nam runda jesien-
na, zdobywając bardzo dużo punktów, a na wio-

snę utrzymaliśmy te zdobycze i wywalczyliśmy 
II miejsce premiowane awansem. Jak informuje 
prezes, to historyczna chwila, gdyż zagórnic-
ki klub nigdy nie miał zespołu w A-klasie.
Grający trener Przemysław Karcz podkreśla, 
że przed minionym sezonem nie doszło do 
żadnych istotnych wzmocnień, choć do klu-
bu wróciło paru graczy, a pojawiło się kilku 
nowych. Jeden z nich nigdy nie grał wcześniej 
na normalnym boisku, a tylko na „Orliku”. 
Niemniej jednak sprawdził się w drużynie 
bardzo dobrze. Zawodnicy nie otrzymują 
żadnych pieniędzy za swą grę. Są więc ama-
torami. - Chłopaki wykonali ogromną pracę przed 
sezonem – zaznacza trener. - Nie da się przyjść 
i zagrać mecz w sobotę czy niedzielę. Regularnie 
trenujemy dwa razy w tygodniu, a trzeba pamię-
tać, że większość zawodników na co dzień pracu-
je albo uczy. Na pewno dużym ułatwieniem 
było zainstalowanie oświetlenia na boisku 
dzięki wsparciu m.in. Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie. Ta inwestycja umożliwiła 
prowadzenie treningów wieczorami. Trener 
szkolący zespół od dwóch i pól roku zmienił 
styl gry. Poprawiono grę obronną, z czym 
były wcześniej problemy, a jednocześnie nie 
zaniedbywano ofensywy. Tylko lider B-klasy 
(Iskra Klecza) legitymował się mniejszą licz-
bą straconych bramek. To zapewne też jedna 
z przyczyn sukcesu.
II wiceprezes klubu Adrian Ficek zwraca 
też uwagę na rolę kibiców, dopingujących 
kulturalnie, bez ekscesów, w tym jest grupa, 

Gronie Zagórnik: Historyczny awans
Trochę w cieniu sukcesów Beskidu Andrychów i Halniaka Targanice swoje piłkarskie święto ma też Gronie Zagór-
nik. Po latach gry w najniższych klasach rozgrywek miejscowa drużyna wywalczyła awans do A-klasy.

LKS Gronie Zagórnik Zespół w komplecie

Od lewej: Kapitan Krzysztof Kopytko, II wiceprezes Adrian Ficek, prezes Krzysztof Kier-
piec, trener Przemysław Karcz i I wiceprezes Marcin Karcz.
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która jeździ na mecze wyjazdowe. To z nimi 
wszystkimi świętowano awans po meczu 
przedostatniej kolejki, a zarazem ostatnim 
u siebie.
A jakie plany na A-klasę. - Celem głównym jest 
oczywiście utrzymanie się – mówi Krzysztof 
Kopytko, kapitan zespołu. - Nie po to awanso-
waliśmy, żeby zaraz spaść. Musimy pamiętać, że 
poziom będzie wyższy niż w B-klasie i przydały-
by się jakieś wzmocnienia. Oczekiwania te po-
twierdza wiceprezes Gronia Marcin Karcz: 
- Nie jest sztuką awansować i zaraz spaść. My tra-
filiśmy do A-klasy nieprzypadkowo. Już na wcze-
śniejsze sezony byliśmy dobrze przygotowani, ale 
wszystko pokrzyżowała pandemia. Cel to utrzy-
manie się. Nie wiem, czy uda nam się wprowadzić 
trzeci trening. Będziemy to analizować.
Zespół, który wywalczył awans tworzą (ko-
lejność alfabetyczna):
Jakub Adamik, Mateusz Babiński, Kacper 
Bagiński, Damian Bizoń, Adrian Ficek, Ad-
rian Góra, Jakub Góra, Seweryn Góra, Prze-
mysław Karcz, Sławomir Koczur, Łukasz 
Kolber, Daniel Kołaczyk, Krzysztof Kopyt-
ko, Michał Kowala, Kamil Kraus, Robert 
Kraus, Tomasz Kryska, Sebastian Łukasik, 
Szymon Machaczek, Paweł Matusiak, Rafał 
Mizera, Jakub Sokołowski, Gabriel Szlagor, 
Jakub Szostak, Mateusz Wądrzyk, Piotr Wi-
śniewski.

LKS Gronie Zagórnik, to nie tylko seniorzy. 
Pod okiem Przemysława Karcza trenuje 
też piłkarski narybek. Na razie jest to grupa 
złożona z zawodników urodzonych w 2013 
i 2014 roku. W nadchodzącym sezonie będą 
ćwiczyć w sumie dwie lub trzy grupy mło-
dzieżowe: żaki, orliki i ewentualnie skrzaty 
czyli tzw. piłkarskie przedszkole.
Zagórnicki klub dysponuje bardzo dobrą 
bazą, która ciągle się rozwija. Prócz oświe-
tlenia, jest też pawilon z osobnymi szatniami 
dla gospodarzy, gości i sędziów oraz ma-
gazynek. Całość powstała dzięki wsparciu 
władz Andrychowa. Własnym sumptem 
wybudowano altankę, przydatną na impre-
zy. Powstanie tutaj także, o czym informowa-
liśmy w Nowinach Andrychowskich, tor dla 
rolkarzy, a zimą skorzystają z niego miłośni-
cy nart biegowych. Działacze stworzyli tutaj 
atmosferę rodzinną. Nawet jest piaskownica, 
by w przerwach czy po meczach mogły po-
bawić się dzieciaki. I co, ważne zawsze jest 
bezpiecznie. Działalność klubu nie ogranicza 
się bowiem tylko do działalności sportowej. 
Największa impreza to „Sportowy piknik ro-
dzinny”. Zagórniczanie dali się poznać jako 
osoby o sporej wrażliwości na cudzy los. Nie 
brakowało ich na Biegach Po Serce Zbója 
Spod Pańskiej Góry, a jeśli nie mogli przybyć 
na start tej imprezy, to prowadzili zbiórki. 
Podczas jednego meczu w sezonie zbierają 
pieniądze na pomoc potrzebującym. Potrafią 
wśród kibiców, we własnym gronie i wśród 
przyjezdnego zespołu uzbierać w sumie gru-
bo ponad tysiąc złotych. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Szef andrychowskiego klubu podkreślił, iż 
wszystkie plany sprzed roku udało się zre-
alizować. - Zawsze podkreślałem, że pierwsza 
drużyna jest „oczkiem w głowie” i kibice przycho-
dzą na pierwszą drużynę – mówił prezes. - Ona 
jest lokomotywą pociągającą wszystkie wagony. 
A grup młodzieżowych mamy bardzo dużo. Nie 
sądzę, że udałoby się nam utrzymać tak dużo mło-
dzieży w klubie, gdyby nie to, co pokazuje „jedyn-
ka” czyli pierwsza drużyna. To drużyna, która jak 
na nasze możliwości finansowe chciałem stworzyć. 
To ludzie, którzy na boisku walczą, dają z siebie 
wszystko… Strzałem w „dziesiątkę” było przeka-
zanie obowiązków trenera Tomaszowi Moskale, 
osobie z doświadczeniem gdy w Ekstraklasie o bo-
gatej piłkarskiej historii.
Teraz po utrzymaniu się w IV lidze (czwarte 
miejsce), który jest de facto awansem, po reor-
ganizacji rozgrywek, czekają nowe, trudniej-
sze niż dotychczas wyzwania. Cele na zbliża-
jący się, nowy sezon będą wkrótce określone, 
uzależnione od możliwości budżetowych klu-
bu. Pierwszy trening zespołu przeprowadzo-
no 8 lipca. Do zespołu dołączą czterej młodzi 
piłkarze oraz dodatkowo czterej z własnej gru-

py juniorów. Prezes chce, aby w pierwszym 
zespole występowało minimum 60 proc. pił-
karzy wywodzących się z Andrychowszczy-
zny. Fryderyk Walaszek wierzy, że drużyna 
utrzyma się w IV lidze i zaprezentuje wysoki 
poziom. Gdyby szło coś nie tak, to w okienku 
zimowym będą wzmocnienia. A w przyszło-
ści można marzyć o awansie, gdy młodzi się 
ograją i zostaną wzmocnieni poprzez kolejne 
zakupy zawodników.
Co ważne, Beskid dysponuje dobrą bazą. 
Boisko główne na stadionie jak i treningowe 
przy ul. Dąbrowskiego utrzymane są należy-
cie. Brakuje wprawdzie sztucznej murawy, 
która umożliwiłaby grę czy treningi choćby 
późną jesienią, to jednak prawdopodobnie 
klub skorzysta z możliwości trenowania 
w Wadowicach, na tamtejszym nowo po-
wstającym, nowoczesnym boisku. Pewną 
bolączką jest stan obiektów na stadionie, ale 
zaplanowano z udziałem władz miejskich 
przebudowę całego obiektu. Jeśli nie będzie 
przeszkód, to być może pozwolenie na budo-
wę powinno być wydane w październiku br. 

Oprac. jd

Beskid przed nowym sezonem: 
Odmłodzony I zespół 
i ambitne plany inwestycyjne
Prezes Beskidu Fryderyk Walaszek gościł w naszej redakcji i podsumował 
swoją ponadroczną działalność, a także mówił o planach.

Na pierwszy ogień Halniak zmierzy się 
na własnym stadionie z LKS-em Żarki 
(13/14 sierpnia). Tydzień później targa-
niczanie zagrają na wyjeździe z Brzeziną 
Osiek, a w środę 24 sierpnia u siebie po-
walczą ze Strażakiem Rajsko. W ostatni 
weekend sierpnia Halniak zagra w Kę-
tach z Hejnałem, a na początku września 
u siebie z Górnikiem Brzeszcze. W kolej-
nych meczach zespół z Targanic zmierzy 
się z Narożem Juszczyn, Zgodą Byczyna, 
Babią Górą Sucha Beskidzka, LKS-em Bo-
brek, Skawą Wadowice, Victorią Jaworz-
no, Ciężkowianką Jaworzno, Nadwiślaninem Gromiec, LKS-em Gorzów i Fablokiem Chrza-
nów. Runda jesienna potrwa do połowy listopada. Awans do V ligi zachodniej wywalczy 
mistrz ligi okręgowej,  wicemistrz weźmie udział w barażach o awans. Liczba spadkowiczów 
uzależniona będzie od spadków z V ligi oraz awansów z klas A - łącznie na kolejny sezon 
grupa ma liczyć 16 drużyn. 
Drużyna z Targanic przygotowania do historycznego sezonu rozpoczęła już w połowie lipca. 
Jak po wywalczeniu awansu podkreślał trener Kamil Żmuda, jest przekonany, że jego druży-
na z powodzeniem odnajdzie się na szczeblu “okręgówki”, będąc równorzędnym rywalem 
dla bardziej doświadczonych na tym poziomie drużyn. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Halniak przed historycznym sezonem
W połowie sierpnia rozpoczyna się runda jesienna ligi okręgowej. Po raz 
pierwszy na tym szczeblu zagrają piłkarze Halniaka Targanice, którzy w po-
przednim sezonie bez porażki przeszli przez zmagania A-klasowe.
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Drużyna Beskidu Andrychów rozpocznie zmagania 6 sierpnia od 
domowego meczu z rezerwami Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, 
czyli z mistrzem wschodniej grupy Jako IV lidze w zeszłym sezo-
nie. Sierpień obfituje w czwartoligowe zmagania, bo w terminarzu 
przewidziano aż dwie środowe kolejki. W środę 10 sierpnia, czeka 
andrychowian wyjazd do Woli Rzędzińskiej na mecz z Wolanią, a 13 
sierpnia domowe starcie z Popradem Muszyna. W kolejny weekend 
Beskid zagra na wyjeździe z Lubaniem Maniowy, a w środę 24 sierp-
nia u siebie z Glinikiem Gorlice. Sierpień zakończą andrychowianie 
kolejnym domowym meczem, tym razem z Wierchami Rabka.

Następne mecze Beskidu jesienią: Słomniczanka Słomniki (wyjazd, 
3/4 września), Barciczanka Barcice (dom, 10/11 września), Orzeł Ry-
czów (wyjazd, 17/18 września), Radziszowianka Radziszów (dom, 
24/25 września), Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (wyjazd, 1/2 
października), Wiślanie Jaśkowice (dom, 8/9 października), Lima-
novia Limanowa (wyjazd, 15/16 października), Okocimski Brzesko 
(dom, 22/23 października), LKS Jawiszowice (wyjazd, 29/30 paź-
dziernika), Unia Oświęcim (dom, 5/6 listopada), Dalin Myślenice 
(wyjazd, 12/13 listopada).

Rozpoczyna się runda jesienna sezonu 2022/2023 w Jako IV lidze. Przed piłkarzami Beskidu Andrychów wiele 
ciekawie zapowiadających się starć, w tym z drużynami, z którymi andrychowianie potykali się już w czasach walki 
o awans do III ligi, a także w samej III lidze, bo przywrócona została jednogrupowa formuła rozgrywek.

Czwarta liga startuje po nowemu

Czwartoligowe rozgrywki w Małopolsce złożone więc będą z 18, a nie 
jak planowano wcześniej 19 zespołów. Z udziału zrezygnował bowiem 
jeden z beniaminków – GKS Gromnik, a propozycji zastąpienia Grom-
nika nie przyjął Orkan Szczyrzyc, który przegrał z Gromnikiem baraże 
o awans. Tymczasem Beskid Andrychów poinformował o zmianach 
w kadrze czwartoligowej drużyny. Z zespołem pożegnało się trzech 
piłkarzy: Karol Lewandowski, Konrad Kopytko i Patryk Drabik. 

Przypomnijmy, że rozgrywki IV-ligowe w jednej grupie obejmującej 
całą Małopolskę to formuła, która w przeszłości była już stosowana, 
ale porzucono ją dekadę temu. Jeszcze w 2009 roku, gdy Beskid zdo-
bywał mistrzostwo IV ligi i awans do ligi III, czwartoligowe zmagania 
były właśnie jednogrupowe. Podczas gdy andrychowianie walczyli 
na wyższym szczeblu, Małopolski Związek Piłki Nożnej podzielił IV 
ligę na grupę zachodnią i wschodnią, by teraz powrócić do starej, bar-
dziej wymagającej, ale i atrakcyjniejszej formuły.

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Pogląd, że las gospodarczy powinien być posprzątany jest tak silny, że 
często spotykałem się z pretensjami turystów nie o to, że cały las został 
wycięty, ale że zostawiono  taki bałagan, tyle drewna się marnuje, jak 
to wygląda! Nic bardziej błędnego. Ten tak zwany „bałagan” jest nie-
zbędny dla podtrzymania bioróżnorodności, ciągłości lasu. Dlaczego?

Las naturalny, w którym nie ma ingerencji człowieka zawiera do 50% 
martwej materii organicznej i jest w stanie równowagi, czyli ile przy-
bywa masy drzewnej tyle obumiera. W lasach gospodarczych jest od 
10% do 20%, a właściciele cieszą się gdy jest 10%. Ta ilość pozwala 
przetrwać lasowi, ale taki las jest zwykle bardzo ubogi w organizmy 
żywe i znacznie bardziej wrażliwy na działanie czynników biotycz-
nych (oddziaływanie organizmów żywych) jak i abiotycznych (zjawi-
ska atmosferyczne, pożary). Pozostawianie więc martwych szczątków 
drzew ma ogromne znaczenie dla trwałości lasu i możliwości się jego 
odnawiania, regeneracji, zatrzymywania wody, zapobiegania erozji 
gleby, czy umożliwianie życia ogromnej ilości organizmów żywych 
związanych z rozkładem drewna i obiegiem materii. Zerwane by zo-
stały łańcuchy pokarmowe, zniszczone siedliska, miejsca do życia, czy 
rozrodu itp.
Widzimy więc, że nawet, w dobie deficytów energii zachęcanie do 
zbierania tzw. „chrustu” czyli grubszych gałęzi i nienadających do 
przerobu i użytku grubych kawałków drewna w celach grzewczych 
na większą niż dotychczas skalę jest szkodliwe. W dobie grożącej nam 
katastrofy klimatycznej, czasu drastycznego spadku liczebności ty-
sięcy gatunków zwierząt tym bardziej! Można tylko zaapelować do 
leśników, głównych gospodarzy naszych lasów aby starali się jak naj-
więcej pozostawiać w naszych lasach martwych drzew i to zarówno 
tych stojących, dziuplastych, zaatakowanych grzybami jak i już leżą-
cych. Nie można kosztem przyrody naprawiać skutki swoich błędów 
i zaniedbań!

Wiem, że w Nadleśnictwie Andrychów po tym niefortunnym wystą-
pieniu jednego z ministrów zainteresowanie „chrustem” nie wzrosło 
i oby tak pozostało!
Ze swojej strony mogę wszystkich zainteresowanych tematem zachę-
cić do lektury książki „Drugie życie drzewa” którą można znaleźć na 
wwf.pl
Znajdziecie w niej, w przystępnym języku wszystko co wiedziano na 
ten temat 2004 roku. Polecam ją szczególnie leśnikom, od których za-
leży los martwego drewna, to oni decydują ile go zostanie, a ile zosta-
wią przyrodzie! 

Jan Zieliński

Przynajmniej „chrust” zostawmy przyrodzie!
Żyjemy w kraju i czasach, gdy martwe drewno leżące lub stojące w lesie albo parku uważane jest za odpad 
i można z nim zrobić co się chce, pozbyć się, a najlepiej sprzedać za małe pieniądze na opał, bo będzie stanowiło 
zagrożenie dla zdrowia drzew i jakości technicznej drewna, a także dla życia oraz zdrowia ludzi. Uważa się, że 
takie drewno może sobie zalegać tylko w lasach naturalnych, w Parkach Narodowych, czy rezerwatach (chociaż 
ostatnio nawet i to budzi wątpliwości), ale broń Boże w lasach gospodarczych, parkach miejskich, ogrodach, ale-
jach i innych miejscach publicznych. 

Kruszczyca złotawka Paździorecznik zmienny

Opaślik sosnowiec Śluzowiec gronianka lśniącaOrszoł prążkowany
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